
Lislerepete Rosane 2!m!»!d5iS!!? Pinochetvisita•

e chora por Itsmsr ^ni^ep®c0 

^pras 

^ 3

STF derruba liminar e

ST™ MilB Chefoes 
do bicho tem

estabilizagao em novembro e de- Em protesto contra as mensalidades, os alunos do colegio zebra 
na Copa

zembro. (Negocios e Finanfas, pagina 1) Notre Dame queimaram o uniforme da escola. (Pagina 15) Pag'na 
22

^ 

^ 

d 

^r8^iC^ ^ 

Preadent^e Boris Yeltsin assinou

J^.#.!?^1?. f.7Se??.^?*?!,?Pfi rttts .1.8;... 

^j' 

^'• •:.^| princlpafdo^MaracanO^ rebeliao armada desta semana, Yeltsin

polar . . Ml^KKSW0. Hp 4K^sm~ mulher, Romina Monica, 19 anos, siaV. 
„ .

Comorciai (compra) cr$ 140.38 > *^Kc^9k': : 100$^. ^55 gravida, um grupo de 17 turistas. ™.a grande como?aomarcou o en-
 
flMK ,..#."m V Sergio Ricardo nao quis entregar sua tei™ 

fas 
Vlt>mas do confront° armado

Paralelo (venda) ...CRS 141,00 w '-. u^toVl"'**'$^B fllffl 3.(1 0Fl1 3. UtTl 3SSflltflTltP CI11P IllP CIuFC trop3S UO ^OVCITIO 6 milltcintCS CO"
arga ggg / JhIJW >r' k-WF J ^rSSS fflrS! m^o^doiiwordte^
taxasreferenciai^^^^^^ . BP' ^|gj[| ym j 

".Jm tambem armado, ja tomara a camera ® corpos foram retirados da Casa Bran-
,,;:1M! deum amigo de Sergio. Os bandidos ca> sede do Parlamento, o que eleva o

Chegaratn ao Rio 66 dos 76 brasileiros que queriam entrar os favor'tose 
f tonia a oitava mulher a

Z,.i i7Ti a 1*1 /n- . m I—— ^wlWM seramtemDladacom oNobel de Literatura.irregularmentp nos EUA e foram deportados. (Pagina 8)

Informe JB Fernando RabeloBRASIL
CPI da Plstolagem
suspeita de Plana
Em depoimento de cinco horas na CPI
da Pistolagem, na Câmara dos
Deputados, o governador de Rondônia,
Oswaldo Piana, negou envolvimento no
assassinato do senador Olavo Pires, em
1990, más não convenceu os integrantes
da comissão, cujo relator, deputado
Edmundo Galdino (PSDB-TO), afirmou
que as investigações "caminham no
sentido de que o crime foi de
responsabilidade do esquema do
governador". (Pág. 8)

BRASIL
Pinochet visita o
Porte de Copacabana
Protegido por agentes da Polícia Federal, o
ex-ditador chileno, general Augusto
Pinochet, visitou ontem o Museu Histórico
do Exército, no Forte de Copacabana, quefechou mais cedo para receber o Visitante
com toque de clarim e soldados perfilados
em uniformes de gala. Pinochet (á
esquerda) viaja com a mulher e disse que
está no Rio "apenas descansando". Sua
próxima escala será São Paulo, (Página 2)

Lisle repete Rosane

e chora por Itamar
Página 6

Luiz Morler

Em protesto contra as mensalidades, os alunos do colégio
Notre Dame queimaram o uniforme da escola. (Página 15)

  Marcelo Régua

meem

O sucesso de M eg
A atriz Meg Ryan (foto) fala
dos seus planos ç próximos ', •
filmes depois do sucesso
da comédia romântica Sintonia
de amor.

Na defesa dos negros
A romancista e ensaísta Toni Morrison (foto),
62 anos, professora da Universidade de
Princeton, que escreve sobre os problemas
da comunidade afro-americana, surpreende
os favoritos è se torna a oitava mulher a
ser contemplada com o Nobel de Literatura.

Danuza

STF derruba liminar e revisão começa

Governo 
quer

arrecadar mais

US$ 6,5 bilhões

A Receita Federal apresentou ao mi-
nistro da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, medidas para elevar a arreca-
dação tributária em US$ 6,5 bilhões e
reduzir o déficit público sem que seja
preciso alterar a Constituição. A suges-
tão mais polêmica é de criar em 1994
nova tabela de descontos progressivos
no Imposto de Renda para pessoa flsi-
cascom alíquotas de 10%, 15%, 25% e
30%. Outras opções são a elevação da
alíquota do IOF e sua base de cobran-
ça, aumento do IPI em produtos supér-
fluos e sobre impostos de comércio ex-
terior. (Negócios e Finanças, página 3)

Inflação 
passa

dos 1.000% em

apenas 9 meses

Pela primeira vez no Brasil, a inflação
acumulada de janeiro a setembro ultra-
passou a casa dos 1.000%. A alta do
custo de vida medida em setembro pelo
índice Geral de Preços (1GP-DI) regis-
trou 36,99%, elevando o índice a
1.013,90% no ano e a 2.038,55% nos
últimos 12 meses. A maior pressão de
alta ficou por conta dos produtos agrí-
colas, que aumentaram de 33,8% para
46,6%, devido ao período de entressafra.
Os analistas prevêem que o pico da infla-
çào deve acontecer este mês, com tendên-
cia à estabilização em novembro e de-
zembro. (Negócios e Finanças, página 1)

Em sessão solene, o Congresso
instalou ontem à noite os trabalhos
da revisão constitucional, que de-
veriam ter sido iniciados no último
dia 6 mas foram suspensos por for-
ça de liminar concedida pelo minis-
tro Marco Aurélio Mello, do STF,
a um mandado de segurança impe-
trado por quatro partidos. A limi-
nar foi derrubada ontem pelo Su-
premo por 8 votos a um, em sessão
que durou quatro horas. O tribunal
considerou que o Judiciário não
pode apreciar matériá interpretan-

do normas do regimento interno do
Congresso, como queriam os auto-
res do mandado de segurança, que
alegaram falta de quorum na ses-
são que aprovou a revisão para 6
de outubro. Com a decisão do STF,
o Congresso tentou instalar a revi-
são às 20h30, mas não conseguiu,
por falta de quorum. A sessão sole-
ne, que não exige quorum, foi con-
vocada então para as 21 h. O traba-
lho efetivo sobre a revisão come-
çará quarta-feira. (Páginas 2 e 4)

Em 
jogo, o futuro do 

país
O JORNAL DO BRASIL publica

hoje um caderno especial de 10 pági-
nas mostrando os pontos que serão
revistos pelo Congresso durante a
Revisão Constitucional. O atual Con-
gresso terá que decidir sobre temas
polêmicos como monopólios estatais,

privatização da Previdência, capital
estrangeiro, proporcionalidade da re-
presentação política do Parlamento e
estabilidade no emprego dos servido-
res públicos. A maioria dos partidos
promete não mexer nas conquistas
sociais da Constituição de 1988.

Chefôes do bicho têm

sentença confirmada

A 3a Câmara Criminal rejeitou,
por unanimidade, 20 apelações dos
advogados dos 14 bicheiros condena-
dos a seis anos de prisão pela juíza
Denise Fròssard. Os desembargado-
res mantiveram a sentença, mas redu-
ziram a três anos e quatro meses a
pena de Emil Pinheiro e Raul Capi-

Havelange admite
'zebra' 

na Copa
Página 22

tão, em face do estado de saúde de
ambos. Paulinho Andrade também
teve o tempo de prisão reduzido, para
cinco anos. Após julgamento de re-
curso à instância superior, serão ex-
pedidos novos mandados de prisão
contra Capitão e Castor de Andrade,
que estão em liberdade. (Página 17)

João Ubaldo Ribeiro

eleito para a ABL
Página 18
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Soma Braga

aprende português
Caderno B, pág. 3

Chegaram ao Rio 66 dos 76 brasileiros que queriam entrar
irregularmente nos EUA e foram deportados. (Página 8)

Argentino é

assassinado

Yeltsin fecha

tribunal e

acumula 
poder

O presidente Boris Yeltsin assinou
um decreto suspendendo o Tribunal
Constitucional, principal órgão judicia-
rio do país. Como já havia dissolvido o
Parlamento, num gesto que deflagrou a
rebelião armada desta semana, Yeltsin
assume agora todos os poderes na Rús-
sia.

Uma grande comoção marcou o en-
terro das vítimas do confronto armado
entre tropas do governo e militantes co-
munistas. O ministro do Interior disse que
49 corpos foram retirados da Casa Bran-
ca, sede do Parlamento, o que eleva o
número de mortos para 187. (Página 13)

Princeton, EUA — AFP

no Maracanã

O turista argentino Sérgio Ricar-
do Alvarado, 22 anos, que visitava o
Rio pela primeira vez e estava em
lua-de-mel, foi assassinado com dois
tiros no rosto, ao reagir a assalto em
frente à estátua do Belini, na entrada
principal do Maracanã. Estudante de
Educação Física, ele integrava com a
mulher, Romina Monica, 19 anos,
rávida, um grupo de 17 turistas,
ergio Ricardo não quis entregar sua

filmadora a um assaltante que lhe
apontava a pistola. Outro ladrão,
também armado, já tomara a câmera
de um amigo de Sérgio. Os bandidos
fugiram em um Monza. (Página 16)

Coluna do Castello 2



(c jornai do brash s a 1993 Rio de Janeiro — Sexta-feira, 8 de outubro de 1993 Ano CIII — N° 183 Prego para o Rio: CR$ 80,00 2 Edigao

——
¦BMMrHPHNMHHFR'flBHBii . J0S6,Roberto Serra
KmH fiTiBj3351 com esta epiqao | 

' 

***** ^ ®°Hc,a# *

SSlsSS*" lllifei I Sis- BsF**

STF derruba liminar e revisao comeca

f Inflaeao passa Chefoes do bicho tem

apenas 9 

^les^es SCIiteil^a 

COnfirm^da

cia a estabilizagao em novembro e de- Pagina 22 pagina 14
zembro. (Negocios e Finangas, pagina 1) Notre Dame queimaram o uniforme da escola. (Pagina 15) 

Marcelo Ftegua  ** -u—^j—Jj" ij|^^ 

|> !¦'•'¦" 
Argentino Yeltsin fecha

p^^ifn^do,'cto- assassinado tribunal 
e

 ^ 0 minima m Aim da jr •¦! ^ 0 turista argentino Sergio Ricar- 0 presidenle Boris Yeltsin assinou
visibilidade moderada

COm b 

j^jjjjjj 
do Alvarado,22^nos, que visitava um decreto suspendendt) (^Tribunal

Fc.osdo^j^eon.apas^^^^ p£j ^ 
.^\V 

^ 
^Sc^^i^Snt^^coma ^u^ag^tJdofwMW-naR^

comercia!(vendaf' crsI'o39 \ 
'•' " 

r ^^ V iergio Ricardonac^qufs entregarsua terro das vitimas do confronto armado
ss;:::::::::::|™ / IfciS^iMI: Hift I % flk&filn?adora a um assaltante que lhe entre tropas do governo e mihtantes co-

Turismo (compra) CRS moo f ffiB/mSmw •' jjp-' apontava a pistola. Outro ladrao, munistas. 0 ministro do Interior disse que
Turismo(venda) crs 140.20 a j||—j mm-. Tifff ,. T a, 

'../iff *M 
tambem armado, ja tomara a camera 49 corpos foram retirados da Casa Bran-

taxas hefewenciais P.. jBT- »q®L..''C| f >Ja de urn amigo de Sergio. Os bandidos ca, sede do Parlamento, o que eleva o

unif>S 
lTRi 3 "10 j| fugiram em um Monza. (Pagina 16) numero de mortos para 187. (Pagina 13)

irregiilarmente nos EUA e foram deportados. (Pagina 8) 

José.Roberto Serra
COM ESTA EDIÇÃO

JL A1V V *»* Mi. IU »

Caçada eleftr Izante
Harrison Ford (foto) volta às telas
em O fugitivo, versão da série de TV.
No thriller, ele é um condenado
à morte que foge da policia e tenta
provar sua: inocência. O filme,
com cenas alucinantes de perseguição;
já foi visto por 25 milhões de pessoas
nos EUA desde sua estréia.

Luiz Morier

Em protesto contrà as mensalidades, os alunos do Colégio
ISotre Dame queimaram o uniforme da escola. (Página 15)

Marcelo Règua

O sucesso de Meg
A atriz Meg Ryan (foto) fala
dos seus planos e próximos
filmes depois do sucesso
da comédia romântica Sintonia
de amor.

Na defesa dos negros

A romancista e ensaísta Toni Morrison (foto),
62 anos, professora da Universidade de
Princeton, que escreve sobre os problemas .
da comunidade afro-americana, surpreende '

os favoritos e se torna a oitava mulher a
sereontemplada com o Nobel de Literatura.
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Lisle repete Rosane
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Danuza

Ia!
aprende Português

Caderno B, pàg. 3

STF derruba liminar e revisão começa

Governo quer

arrecadar mais

US$ 6,5 bilhões

A Receita Federal apresentou ao mi-
nistro da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, medidas para elevar a arreca-
daçào tributária em US$ 6,5 bilhões e
reduzir o déficit público sem que seja
preciso alterar a Constituição. A suges-
tão mais polêmica é de criar em 1994
nova tabela de descontos progressivos
no Imposto de Renda para pessoas fisi-
cas com alíquotas de 10%, 15%, 25% e
30%. Outras opções são a elevação da
alíquota do IOF e sua base de cobran-
ça, aumento do IPI em produtos supér-
fluos e sobre impostos de comércio ex-
terior. (Negócios e Finanças, página 3)

Inflação passa

dos 1.000% em

apenas 9 meses

Pela primeira vez no Brasil, a inflação
acumulada de janeiro a setembro ultra-

passou a casa dos 1.000%. A alta do
custo de vida medida em setembro pelo
índice Geral de Preços (IGP-DI) regis-
trou 36,99%, elevando o índice a
1.013,90% no ano e a 2.038,55% nos
últimos 12 meses. A maior pressão de
alta ficou por conta dos produtos agrí-
colas, que aumentaram de 33,8% para
46,6%, devido ao período de entressafra.
Os analistas prevêem que o pico da infla-
ção deve acontecer este mês, com tendên-
cia à estabilização em novembro e de-
zembro. (Negócios e Finanças, página 1)

TEMPO
No Rio e em Niterói, ccu
parcialmente nublado, cia-
ro em alguns períodos. Pos-
sibilidade de pancadas dc
chuva. Temperatura em ele-
vação. Máxima na Ilha do
Governador e no Maraca-
nà e minima no Alto da
Boa Vista. Mar calmo, com
visibilidade moderada.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 16.
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Em sessão solene, o Congresso
instalou ontem à noite os trabalhos
da revisão constitucional, que de-
veriam ter sido iniciados no último
dia 6 mas foram suspensos por for-
ça de liminar concedida pelo minis-
tro Marco Aurélio Mello, do STF,
a um mandado de segurança impe-
trado por quatro partidos. A limi-
nar foi derrubada ontem pelo Su-
premo por 8 votos a um, em sessão
que durou quatro horas. O tribunal
considerou que o Judiciário não
pode apreciar matéria interpretan-

do normas do regimento interno do
Congresso, como queriam os auto-
res do mandado de segurança, que
alegaram falta de quorum na ses-
são que aprovou a revisão para 6
de outubro. Com a decisão do STF,
o Congresso tentou instalar a revi-
são às 20h30, mas não conseguiu,
por falta de quorum. A sessão sole-
ne, que não exige quorum, foi con-
vocada então para as 21 h. O traba-
lho efetivo sobre a revisão come-
çará quarta-feira. (Páginas 2 e 4)

Em jogo, 
o futuro do país

O JORNAL DO BRASIL publica
hoje um caderno especial de 10 pági-
nas mostrando os pontos que serão
revistos pelo Congresso durante a
Revisão Constitucional. O atual Con-
gresso terá que decidir sobre temas
polêmicos como monopólios estatais,

privatização da Previdência, capital
estrangeiro, proporcionalidade da re-
presentação política do Parlamento e
estabilidade no emprego dos servido-
res públicos. A maioria dos partidos
promete não mexer nas conquistas
sociais da Constituição de 1988.

Chefôes do bicho têm

sentença confirmada

A 3a Câmara Criminal rejeitou,
por unanimidade, 20 apelações dos
advogados dos 14 bicheiròs condena-
dos a seis anos de prisão pela juíza
Denise Frossard; Os desembargado-
res mantiveram a sentença, mas redu-
ziram a três anos e quatro meses a
pena de Emil Pinheiro e Raul Capi-

Havelange admite
'zebra' na Copa

Página 22

Argentino é

assassinado

tão, em face do estado de saúde de
ambos. Paulinho Andrade também
teve o tempo de prisão reduzido, para
cinco anos. Após julgamento de re-
curso à instância superior, serão ex-
pedidos novos mandados de prisão
contra Capitão e Castor de Andrade,
que estão em liberdade. (Página 17)

João Ubaldo Ribeiro

eleito para a ABL
Página 14

Yeltsin fecha

tribunal e

no Maracanã acumula poder
O turista argentino Sérgio Ricar-

do Alvarado, 22 anos, que visitava o
Rio pela primeira vez e estava em
lua-de-mel, foi assassinado com dois
tiros no rosto, ao reagir a assalto em
frente, à estátua do Belini, na entrada
principal do Maracanã. Estudante de
Educação Física, ele integrava com a
mulher, Romina Monica, 19 anos,
grávida, um grupo de 17 turistas.
Sérgio Ricardo não quis entregar sua
filmadora a um assaltante que lhe
apontava a pistola. Outro ladrão,
também armado, já tomara a câmera
de um amigo de Sérgio. Os bandidos
fugiram em um Monza. (Página 16)

O presidente Boris Yeltsin assinou
um decreto suspendendo o Tribunal
Constitucional, principal órgão judiciá-
rio do país. Como já havia dissolvido o
Parlamento, num gesto que deflagrou a
rebelião armada desta semana, Yeltsin
assume agora todos os poderes na Rús-
sia.

Uma grande comoção marcou o en-
terro das vítimas do confronto araiado
entre tropas do governo e militantes co-
munistas. O ministro do Interior disse que
49 corpos foram retirados da Casa Bran-
ca, sede do Parlamento, o que eleva o
número de mortos para 187. (Página 13)

Princeton, EUA — AFP

Chegaram ao Rio 66 dos 76 brasileiros que queriam entrar
irregularmente nos EUA e foram deportados. (Página 8)
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Lideres temem conflito com o STF

marcelo pontes " 
Parlamentares acham que Supremo exagera na interpretagao das clausulas petreas

franklin martins entrevista do presidente do STF,
BRASILIA Luis Octavio Gallotti, publicada

Votacoes na revisao BliSiBiHiiliiiffliSl ESSE#?iS?.^
HKr^l All/lr IM I I lW ?<ls parla- HRs3pH cesso de revisao constitutional os-

comecam em novembro ¦«|»« BSEBaJPIFMP VV% temem que JBaKittfidV Supremo. A amigos, Gallotti disse

Gomo 
se ja nao tivesse este assunto, votando V SB os proxtmos V que a entrevista "extrapolou" suas

e;jrt ,a „ i;_S/» j i &W1 I I I BIk meses sejam marcados por um declaragoes, mas a repercussao no
•iu - r regimento, que dara pra- t^m J I ^ ¦' , rn. agudo conflito entre o Congresso Congresso foi a pior possivel. 

"Se
da humilha^ao sofrida pe- zos para tudo, de maneira co STF, de conseqiiencias impre- nao e possivel mudar a Constitui-
lo Congresso, ao ser obri- a evitar que determinadas —7 ——— vislveis. Para deputados e senado- 9S0 sem a tutela do STF nem atra-
gado a adiar a instalagao fases da revisao se prolon- sAilmSmBinKrr ^*jr2p A <5^,* res a mais alta corte do pais esta ves de emendas nem por meio da
rta rpvican rnnctitnrinnol mmm inHnRni/iom^tn SANTOS. DIJMONT Soletur dando sinais de que pretende des- revisao, 0 conflito podera chegar ada revisao constltucional guem indefinidamente. para vocfe conhecer 0 poder do Legislativo um nivel tal que so havera uma
por lorga de uma liminar §e for realmente assim, 0 Jato F-100 da j de modificar a atual Constituigao, saida: a convocagao de uma nova
concedida por um minis- havera condicoes Dara TAM de ultima gera^ao. reservando-se a ultima palavra. Constituinte", avaliou 0 deputado
tro do Supremo Tribunal .inmvar nma rpfnrma tri Amplo e confortavel, Atem da liminar concedida an- Jose Genoino (PT-SP).

•Federal o nresidente do f ^ T disp5e de 108 lugares e open-bar. teontem, dois outros fatos accn- y f _ § , Mjreaerai, 0 presidente ao butana antes do flm do ¦mPHMmmilVMfSlvmiSBiviivpi^M deram um alerta nos gabinetes T ¦ I mnT D n i jSenado, Humberto Luce- an0; a tempo deentrar em | dosprincipals llderesdoCongres- sentar tfio j temj^mostn"

tar' iZlar 
"onto 

mesmo T' 
™ '* '"J™"0' ' tWI0 SEGDR° VmL Jf? * ~

wr mstaictr ontem mesmo Quem nao acredlta nessa HOTELSOLTROPICAL(lipo3*)a200mdo b^01 een bunal definiu que node derruBar l!tuclonal convocando uma
a noite a assembleia revi- hipotese apresenta Praia deTaperapljpiscina, ar-condicionado, lCR$<al«Ow» emendas constitutionals — apro- Constituinte restrita, apenas pa-
sora. exemplo da votacao do TVeTngoban L 

-1, vadils 
por tr^s quintos dos dcpu. ra tratar da organ,za9ao dos tres

Lucena aueria aue IPMF a tie cheeou ao PORTO SEGURO. CARAVELAS, ~T^T] tados e senadores, em duas vota- Poderese das relapoes entre eles.
-P n ^ AT PORAPA F HTI Tin PRATlfi (7 REFE^OES goes, em cada casa — se julgar Um 

veto do presidente pode ser
sessao fosse marcada para Congresso mais ou menos nLL/UDiiy/i £/ n 1L UU rlvAJJU |-ftn netfi aue elas tendem n nfeMr -nnH-i derrubado por maioria absoluta
hoje,afim de que houves- por es.a ^poca, „o a„o gg22.050,j H 

* 

d. g. 
. . P«,

se tempo de convtdar as passado. Prado, frente ao mar. clausulas petreas: a federagao, aerruoaao un^veto ao juoi-

autoridades 0 nresidente r\ | nAn-A bbmiha t* fl,M„nAn voto universal e secreto, a separa- cario a uma decisao do Legisla-autoridades. u presidente 0 governo, entao, ti- PORTO SEGURO E SALVADOR fT^FEicQES 1 gao entre os tres poderes e as ga- t'v0- .»perguntou.ao supremo tribunal he- nha amplo apoio parla- Traslados,City-toursevisitaaIlhcusincliiida. 13x1)7 CIA 1 rantiasindividuals. Muitos parlamentares, porem,deral lna? E se fosse, seria mentar e popular. So esta- o ?oi!fs no 
v? %T™ '?atf 4 noites em ,pw,l 1 Anonimato — "Daqui acham que nao e necessaria uma

bem tratado? Foi 0 presi- varn contra 0 IPMF Salvador 
no Vitona Manna (5*). 1———— I pouco vao considerar que modifi- nova Constituinte para promover

dente da Camara, Inocen- narte do PFT lioada nr» I SALVADOR - 7 noites no Hotel Parol ou r- 1 car rePresenta?S° dos estados mudangas no Judiciario. 0 depu-
cio Oliveiri nuem nres , A ... Marazul, (ambos 4*), incluindo cafe da manlia, l3x 4-70. naCamara mexe com 0 principio tado Jose Dirceu (PT-SP) ja estauo utiveira, quem^pres governador Antonio Car- City-tour, traslados e maravilhoso nasscio a |CR$*0»*|V» federativo ou que 0 fim das medi- colheudo assinaturas nam nnn>-
sionou para que se hzesse ios Magalhaes e 0 entao llliadc itaparicacom almogo. das provisorias interfere no Poder sentar pr0posta de emenda cons-
a 
jssao 

solene de instala- PDS de Paulo Maluf. Ate MACEl6 E SALVADOR- 4 noites em —Z T° litucional criando 0 Conselho
9ao as 20h30de ontem. O PT e 0 PDT votariam Maceio no Hotel SeteCoqueiros(3J)( frente ao ( 3*31.960,1 importantes 

par t idos" 
'q 

u^Vedl Naci0"al 
de Justl?a,qLie 0

Esta ja e a primeira com 0 governo, na epoca. mar e3 noites no Hotel Marazul (4*) em Salva- para nao ser identificado. "0 Lu- console externo sobre questoes
marca da revisao constitu- Mesmo assim, a votagao 1 

°r" rasa 08e "*?¦• 1 cena nos pediu para evitarmos de- administrativas do Judiciario.

cional: esta condenada do novo imposto nao foi 1 MACEIO -7 noites no Hotel Sete Coqueiros (3x0c /[QO 1 Claragoes que pudessem acirrar os rp,^}^ 
A.Tt^

ter freaiientemente nro concluida ate 11 dp Hp (3*) frente a praia. Traslados, cafe da manha, I cr$animos. presaltd, nao incluo nesse orgao
ter irequentemente pro- conciuiaa ate ol ae ae- City-tour eumbelopasseiopelolitoral. o segundo fato que deixou em representantes do Legislativo ou
blemas na condugao dos zembro. Aprovou-se uma u.pp.A « nTj ppcnp» l.AT TOAC ^=T polvorosa os congressistas foi do Executivo", explicou.
seus trabalhos, a nao ser emenda mudando 0 prin- MAvMU 

& nlL KtbUKi pALIJIASJTrkfeicQES I
... ,• 1 noites em Macei6 no Hotel Sete Coqueiros |r aa nnA Tfc "¦

que se anne uma coura^a cipio da anuahdade para (3*) e 4 noites em Maragogi.no Hotel Resort |rR«30.OdU« nPllllhn tlpq lflniOTlflllA
de protegao a Humberto que 0 IPMF fosse aprova- Salinas (tipo 5^).  \m 

1JClUillU llta "IttlglldUU

Lucena. Nao foi a toa que do e entrasse em vigor este RECIFE E PORTO GALINHAS r~ l • 1 1
OS adversarios da revisao ano, aventura que 0 Su- 3 noites em Recife no Hotel Canarius (4^) e 4 1?bs 29.580,1 a com aecisao ae uancos
nao se opuserara a escolha premo Tribunal Federal ),"n1' 0 «,6|o Herbert de Son campanha. "Se 

,»erem aplkar O
de Lucena para presidir as acabou abortando. Hoje, ;— -¦ ficou perplexo com a informagao dinheiro, entao esses rendimentos
sessoes. segundo esse raciocinio, i NATAL - 7 noites no Hotel Marina Praia Sul f 7 REFBICGKS de que os bancos exigent reter por terao todos que ir para o Fun-

Ar Qp,n hocf. narbmpnt^r «r' C*), proximo a praia de Ponta Negra. Cafe da laxoo AQA uma semana o dinheiro doado do."
Afora este problema, sem Dase panamentar or- manha,City-toure5maravilhosospasseios |cr$OJ«w"»| partir.deste mes acampanha con- Betinho recebeu ontem do pre-ainda prosseguirao as ganizada e com baixos in- incluidos. I—^ tra a fome nas contas de luz pagas sidente da Telerj, Jose de Castro

a?oes na Justiga, pelo me- dices de popularidade, NATAL E MACEIO ffeicOES j| 110 antes c'e repassa-lo ao que representou o presidente Ita-
nos em busca de uma de- governo nao teria forga 4 noites no Hotel Atl&ntico Norte (3^) e 3 noites |——— -a Fundo Inter-Religioso — que usa mar Franco, o trofeu Crianga e
cisao exnlicita dn Snnrp para conseguir a reforma no Hotel San Marino $?), em Maceio.Trasla- I rJs35» a verba com menmos de rua. "Is- Paz, do Unicef. 0 humorista Re-Cisao expilClta ao bupre- dos, City Tour e 1 passeio incluido so e um completo absurdo, ties so nato Aragao, embaixador do
mo que considere DUtaria. B DFriFIP F MAPFlA podem estar alienados sobre Unicef no Brasil, comparou Beti-
revisao um fato consuma- 0 deputado Luis | .gA campanhaqueestaainasruas.Se nho a um super-heroi. "Os da
do e indiscutivel. A partir Eduardo pondera, entre- |cr»32>4DO» eles alegam problemas operacto- ficgao sao fortes e falavam Slw
j, - _„iS/x . . • f , uoiujbuunuieioeiev^jqueirosemMaceio. nais, que se virem , reclamou Be- -«//. 0 brasileiro e macr nho edai, entao sera mabll tanto, que ha duas razoes CUrlouremainta8ail«ie8i.cluld.5. , tiohofquejaenviou tdegramaao sua palavra magica eA
tatica da obstrugao total para esperar o contrario. NATAL E FERNANDO DE  _|i presidente da Febraban, Alcides cerimonia, Hotel Interconti-
prometida por partidos de A primeira delas: o IPMF NORONHA- Em Natal, 3 noites (meia-pen- ll0REFE ^ 

Tapias, pedindo explicagoes. nentai, no Rio, marcou a adesao
esquerda, principalmente foi proposto por meio de sao) no Hotel Marina Praia Sul $?) e 4 noites 1^43.660, Betinho disse que nao vai ad- de hoteis e restaurantes da cidade

pelo PT. emenda constitucional (pensao completa) em Fernando de Noronha mitir que os bancos lucrem com a campanha contra fome.
em PousadaTipica.Inclui 10 refeicoes.

Se Luis Inacio Lula da que exigiu para aprovagao FOHTAIF7A 
F NATAT Silva, candidato do PT, quorum de tres quintos de T -l d ^Ct t i • l rd s. 3 1 ~RKFE1C I

gundo turno da eleipao Congresso, com dois tur- noites em Fortaleza no Novotel Magna (4^r). ¦>
presidencial, como indi- nos de votapao tanto na FORTALEZA I 

'

niao publicafnao e crivel Agora, na revisao', as Park. 7 noites no Novotel Magna (4*), (rente 29«810» WSmjbMr 
"

Constituicao sob a qual tagao numa assembleia hotel serraazul (5*), o mais completo |z i gj§-
hipoteticimente aovertvi unicameral Logo sera i Serras. 0 unieo 5 Estrclas de Gramado. 

|^28«30v)> ,
ra. muito mais facil aprovar | Bento Gongalves, etc. i

A expectativa dos lide- uma^forma tributaria [ VOOS REGULARES PELAVASP |

curso, jii se votarao as pri- A segunda razao: ha Trasladosev^riospasseiosinchiidos. Consnite. 
'

meiras matenas constitu- noje boa vontade de se r—1 Jl| ?|i; |

cionais no comedo de votar uma proposta tribu- MACEIO, NATAL, RECIFE ,>
novembro. Ao ser infer- raria de interesse do go- i FORTALEZA 

| 
rrfeicoes |

^l? decide verno. A questao, hoje, |S40.173, SS5» SMSHSfeSfo
que as 20h30 haveria diz Luis Eduardo, e saber Natal, 3 noitesnoHtl.Onda Mar (4*), em Recife ^
sessao de instalagao da re- que proposta sera esta. j 13 noites 110 HtL Praiano cm Forlalo'/a' J _ fratiafolvisao, o lider do PFL na ministro Fernando Henri- FOZ DO IGUACU. a riiaa 2 notes no (Trefeicoes " pdOOdU HO gCIlCralCamara, deputado Luis que Cardoso ja lhe disse HotclTorrance ou Colonial,ambos(3*).Traslados, |3xlR 752, ¦ Pinochct visit cl Omegas com segurangas chile-
Eduardo Magalhaes, irna- que tern cinco equipes tra- passeios as Cataratas e compras no Paraguai. \ CR$ * '-I „ 

u: a nos, um deles gravando em vl-
ginava que imediatamente balhando em propostas | precos vAlidos para SAiDAS de 16 h 17 pit ouruBRo jj 

lone e e recebido <ieo q«em se aproximava do
apos a sessao solene pu- para a revisao constitucio- 3  consulte o seu agente de viagens COH1 clarilTl e gala general. 

Agentes da Polida Fe-

desse haver a primeira ses- nal. Mas ainda nao deso- I centro: Quitanda, 20/sij. - 221 -4499 ercado por um forte apa- era rasi eira tambem 'aziam
.... . , , s COPA: Santa Clara, 70/Slj. - 255-1895 f _qtn Hp cominnci a segliran<;a.

sao ordtnana para a leitu- vou nenhuma delas. I iSktSTVVJP tuuca: Sacns Pena, 45/14.10-1 - 264-4803 rato ae searanga, 0 ge-
r.i A r, a rtn . IH'ANEMA: ViscondedoPimja,35i/Lj. 105-521-t 188 1 neral Augusto Pinochet, ex-di- No museu do horte de Co¬ra ao projeto ae O llder do PFL acha SWolMiMcieck45//Ii\^A9i;U3,7 <I tador do Chile e atual cliefe pacabana. que fechou mais ce-
regimento e a designatjao que em relagao aos mono- i 1  ntter^ (ConSr)rMo0rcira0cfelr, 229/sii. 209 - 710-7401 1 da,s For?as Armadas de seu do (as 14h) para receber 0 visi-
do relator, 0 deputado polios nao ha dificuldades | agoratamb£m no m£ikr: pias da Cruz, 395 - 593-4048 Pa's' visitou ontem a tarde tante, Pinochet foi recebido
Nelson Jobim. para reda^ao de emendas 1 

PIJVNT^°r>OMINGODAS9!00'^s 15:00H:Tli:I-! 521-1188 1 Museu Historico do Exercito, por soldados perfilados, em

A partir dai, comegaria Esta batalha na revisao se M3BMSM3BMMMSa8 acompanhado de uma mulher n^J^riarim^n6 «!" 1'°, , r • 1 1 r- • 1ue ue clarim. (Js estaciona-a correr 0 prazo para travara com as chamadfK e de um oficia^ do Exercito , . ry v FBia «* luivma v-uiu as uiaraduas TT"F> brasileiro mentos proximos ao museu fo-
apresenta^ao de emendas emendas supressivas, Disque J JS As 16h30 ele saiu do Hotel ram desocupados pelos
ao regimento. A proxima aquelas queeliminam tex- ClaSSificadOS /HO 1 Intercontinental, eiSao Con- soldados.Omilitarchilenodis-
semana serviria para isso tos indesejaveis da Consti- W^ rado — onde esta hospedado se que esta no Brasil a passeio e
na seguinte se liquidaria tuicao. RQH RR99 em um Omega, de Petropo- que vai em seguida para Sao

wOU~\J \J£-1 cix lis, escoltado por dois outros Paulo.

I 

IJURAÇAO DOS TOURS: B I>IAS
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POLÍTICA E GOVERNO

Líderes temem conflito com o STF

JORNAL DO BRASIL

COLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES

SAÍDAS DO
SANTOSDUMONT A Soletur

^--^^TEg^^^retou para você
o Jato F-100 da

TAM de última geração.
Amplo e confortável,

dispõe de 108 lugares e open-bar.

PORTO SEGURO TOTAL
HOTEL SOLTROPICAL (tipo 3*) a 200111 do
Praia de Taperapuã, piscina, ar-condicionado,
TV e Frigobar.

PORTO SEGURO, CARAVELAS,
ALCOBAÇAEHTL DO PRADO
4 noites no Hotel Sol Tropical (tipo 3*) e 3
noites no anexo do magnífico Hotel Praia do
Prado, frente ao mar.

n REFEIÇÕES

7 REFEIÇÕES

pg31.960

pg26490
MAUMU -7 noites no Hotel Sete Coqueiros 1
(3*) frente à praia. Traslados, café da manhã,
City-tour e um belo passeio pelo litoral.

MACEIÓ E HTL RES0RT SALINAS
3 noites em Maceió no Hotel Sete Coqueiros
(3*) e 4 noites em Maragogi, no Hotel Resort
Salinas (tipo 5*).

RECIFE E PORTO GALINHAS ,3 noites em Recife no Hotel Canarius (4*) e 4
noites no Village Porto de Galinhas (3*), am-
bos frente ao mar. Traslados incluídos.

NATAL - 7 noites no Hotel Marina Praia Sul f 7 REFEIÇÕES
(3*), próximo à praia de Ponta Negra. Café da | 3xqq AQA
manhã, City-tour e 5 maravilhosos passeios |cR$OOeVOU|
incluídos.

NATAL E MACEIÓ afeições
4noitesno Hotel Atlântico Norte $?) e3 noites I— J|*a"
no Hotel San Marino $?), em Maceió. Trasla- ICRÍ 35* l^v,
dos, CityToure 1 passeio incluído.

RECIFE E MACEIÓ —
3 noites no Hotel Canarius (4*), em Recife e 4 |?*F 32 •450(noites no Hotel Sete Coqueiros 0*), em Maceió.
City-tour em ambas cidades incluídos.

MACEIÓ, NATAL, RECIFE E
3 REFEIÇÕES

13 dias. 3 noites no Hotel Verde Mar $?), em
Maceió, 3 noites noHtl. Marina Praia Sul ($?), em
Natal, 3 noites noHtl.Onda Mar (4*), em Recife
c 3 noites no HÜ. Praiano (4*), em Fortaleza

Pinochet está no Rio ' 'descansando " e depois vai a São Paulo

O 
passeio 

do 
generalFOZ DO IGUAÇU-3 dias. 2 noites no 12 

REFEIÇÕES
HotclTorrance ou Colonial,ambos (3*).Traslados, |3xlQ 752»
passeios às Cataratas e compras no Paraguai. I CR$ »0> * 

[ PREÇOS VÁLIDOS PARA SAÍDAS DE 16 E17 DE OUTUBRO 1
5 CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

CENTRO: Quitanda, 20/SIj. - 221-4499
COPA: Santa Clara, 70/Slj. • 255-1895

í JJirfSTVjP TU UCA: Sacns Pena, 45/Lj. 10-1 - 264-4893 |
IPANEMA: Visconde do Pirnjií, 351/Lj. 105 -521-1188 %
BARRA: (Kolibri) Olcgário Maciel, 451/Ij. D • 494-2137 <

I NsltLUjX N. IGUAÇU: (Marcotur) Roberto Silveira,214-708-3(573
NITERÓI: (Contactur) Moreira César, 229/Slj. 209 - 710-7401

AGORA TAMBÉM NO MÉIER; Pias da Cruz, 395 - 593-4048
PIANTÃO DOMINGO DAS 9:00 ÀS 15:0011: TIÍI_: 521-1188

¦ Pinochet visita

forte e é recebido

com clarim e gala

Cercado 
por um forte apa-

rato de segurança, o ge-
neral Augusto Pinochet, ex-di-
tador do Chile e atual chefe
das Forças Armadas de seu
país, visitou ontem à tarde o
Museu Histórico do Exército,
no Forte de Copacabana,
acompanhado de uma mulher
e de um oficial do Exército
brasileiro.

Às 16h30. ele saiu do Hotel
Intercontinental, em São C011-
rado — onde está hospedado
—, em um Omega, de Petrópo-
lis. escoltado por dois outros

Omegas com seguranças chile-
nos, um deles gravando em vi-
deo quem se aproximava do
general. Agentes da Polícia Fe-
deral brasileira também faziam
a segurança.

No museu do Forte de Co-
pacabana. que fechou mais ce-
do (às 14h) para receber o visi-
tante, Pinochet foi recebido
por soldados perfilados, em
uniforme de gala e com o to-
que de clarim. Os estaciona-
mentos próximos ao museu fo-
ram desocupados pelos
soldados. O militar chileno dis-
se que está no Brasil a passeio e
que vai em seguida para São
Paulo.

Disque
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580-5522
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SEMP TOSHIBA HSiVlW^V 9Wlw))VA JLJflllP mmmmmmmmm

»IWMIU»*<Ol«MOMIlHO». T^rt/jfnflll TV MONITOR A CORESSHARP C2J82
flM/** -V S^Pj Timer programavd, on screen (instnivowna tela), lllcinais

J! ^ONAMEMbt,^ ^ 
jfc VHF/lllIF/TVACABO.

"'f^S idSSL.

*?•' «i. VIDEOCAME MEGA DRIVE II Com 6-1 cores diferonlt-;, 3 canais de3udio (sons ^-^v-'
•o , mor, cmio manni n/r t nr« I6bil», altissima defini(So dc imagem, snm estiico. VIDEOGAME MEGA DRIVE II CONTROL UNIT |naacditivds), funcionasemlios.ja vera com oincrivel « S| %
ra L ' .J i ij,« Mrt«v« Acompanhacarlucho Sonic. 16bits,altissima definipaodeimageni.sotn esttreo. I°S° Son'cn3 mcmoria cjoysiickembutido. H^KU¦% Timerprogramavel,onscreen(mstnifoesnatela),83cmjis ' 'r \> XjU# *f fc

¦•¦• r'mm '-¦ 
i^.ki wiiii A^tMMiiii

¦S ^V'St' ¦¦¦¦¦¦¦ ou 3x12.014, fixas a 36.042, ou 3 x 11.152, fixas* 33.456, ou 3 x 5.758, fixas m 17.274, 1
on 3 x 20.695, fixas * 62.085, Sm3hS 

» «._• .„w MSP^Pif MICROSYSTEMDIGITURBOSHSRPC/LASER
uvmQOl^^^" Master Svstemlir Wgm^mk <jjgg>g MOD. CD-JX3X • comrolereniolotolal, radi%?MoilO

- <C fL**-' 
...ou 3 x 36.675, fixas ¦ 110.025,

3 VIDE0CASSETE TOSHIBA DE (ILTIMA GERA?A0 PF.NSE BEM TEC TOY H 11 " 11 
auioirlSco, p'ogama^o anlSpada para 365 dias egeventos, C/ lOjogos elelf6nicosdiferen.es, formg e.edado lipo 

^ ifJJS® -,
'£ congelamento perfeito, velocidadeacelerada, normal on lenta, computac or. 

MASTER SYSTEM III COM PACTO : ' mm
k> sintoniza 69 canaisdeTVVHF/UHF/TV ACABO. P9P9"W D',if!n super avanpdo, com (i4 cores diferenles, 3 canais * w *»vw| fSftnTaHOTltn

dc audio (sons inacreditaveis). Com jogo Sonic na • BONANZA I OUIwI IMS

... 1 ...IHriKiiXil "^*1 fifrfl ™"1 .„J3» ,

... mi 3 x 3.106. fix,. > 9.318. Aviu.l llJl.llIDI •0«5»iMM. n . ,
I ..3.26.067,78.2.1, !£p ' * ¦¦•. itiii  .: 2,350, R#>V

; 
ou 3 x 6.256, fixas s 18.768, '

< />XTV ? SIMPSONS -am*
fe) CJN Y» i' Kiy^sytm^feuse. 3.9^,

KOI KOI <&i'' _L^^CfWK 
'* '^^wk RADIO GRAVADOR GRADIENTE USER BOY

l¥I liBi EBB W WM^HKSM  ' MOD.SMZ-OS - RadioA,M/FMliV.w..(lorero^r.rJ,,
"» ¦tegjW ¦RS5298 pi! s;,^' CARtUQHOS P/Ma&iM >^/v ioa discos bser. Funanna a pillw e luz.

MKI .......... MM || 
•BAPEgwf t'r'. 1995, •cmcoBsmd, 1.595, rr^rrm

UH ^Ssail HH m : *AtlDREAGASSl  8.SZ0,1 Ujoaa zsioj i .  , AviSt.p*t»IWlim
ikm HISONY SUPER FHB7 CD 240WPMPQC/LASER • BATMAIfRETfJRN 3.990. n.'VOSftAI "TOS" Q RWl ou 3 x 15.595, fixas B 46.785,

Controlercmolototal,receiverAM/FM/SW digital,memona ¦ • UrUMAVhtlUW*. . O.90V, iMUbbALHCto. A09U, UMI
p/ate30emissoras,conuolcdevolumemotorizado,auto * AYPT($f,SENNA.i.i,><>.,y.,,4>i&&0f * A UBiA H A FERA.. 4i290, 9HBe HSb _____

•sBntETarfiHimu | 2.240, •J{!RASSICPARK. 3.^0,111 flH HI
• MIRACLEWARRIORS 2.650, *BARIMAS(SIMPSOffSL..2.995l |B BP —

A vista 1 lw>* vllj^ •FUS7S1X)XES OFERTA ' —
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WALKIE-TALKIE MIRAGE _

ou 3x 49.183, fixas S 147.549, I  jl Transnussore receptor de bom alcance para crianps brincir. I

tumsm ®milmar 

1

ou 3 x 1.474, fixas ¦ 4.422, r .»» . •• s

• 
|s>^ liffrr - m* SSjK'
\J7 «..?* *•»•» .mmmk *i*ki**ll^ radiosgravadoresleNox.»-».>»- £ %y<ti |v*" AM/FM,fiinoonaapiliu'elii? 110/220V.,jyavadiretodo

j SSS22i^^iiw | 
REL0GI0S CI IAMPI0N AN A DIGI80/118-103 

I'LV/llna ordcni desejada, 4 niodos de reprodupio, fnnpio REPLAT. Comdendario.aonomeuo.alaniie.resrstenle «MMNMMW MOD. CT 730 ESTfeREO |^BEASfl

^MOD. 
80/103-118 K&flJi VIDEOGAME TOP SYSTEM |5 g <M '

IH|T|V Com|MU'vtlcorasisiraanintuido60pinose72|Mnos, U'T"
MOD. 7 PULSEIRAS S0/09 ¦ Kl»Jl c/2 joystick (who1 carmdio.

ou 3 x 14.294, fixas M0D.7 
PULSEIRAS 50/53 EEEH3 IjlETlTH FITAS DE VIDEO WALT DISNEY

Avista ftmilia Dinossauros volume II, volume III, cCinderela! 8M&1
i hod.verao ¦fii.i Efrn f- \*i

8 I MULTICOLORIDO gQQ ou 3 x 4.307, fixas ¦ 12.921, A "^'ITirfn ^^0^ fl

:! ^ SYSTEM SONY 200W (PMPO) LBT45 

°° 

|
Receh-er AM/FM digital c/mem6ri.i p.ira ate 25 emlssoras, WK0 Controlereniolo uniTrcadoTVA/lDHO, instnifots na it-la

KE^^pSSSn' ^ 1... »£iiSl f
karaoke,2aixasartsta^acko^onaL WALKMAN SONY C/TOCA FITAS MOD. PC 606S/FLASH antedpadaparj365diase8eventos, congelamenlodeimagem,

IfFirrTil Radio AM/FM e headphone. RStTTI TELEFONE LENOX VAR1AS CORES veloddadeaceletada, normal oulenta.
Avista KKPVJV MOD. M 1000 C/ FLASH B2iSaw Tedarediscagem com um toque, memoria do ultimo PVSVVV^I

A vistaLAujn n'discado. Mesa ou parede. n |<V| 7|T|fl
ou 3x22.663, fixas = 67.989, , o tea m q eft7 MOD. M 950 C/FLASH ffVPRfil i . . RR7S1 Avistabljffil^ou 3 x 3.10S, fixas m 9.507, C/M0T0RDRIVE... -....EWVIW A vistaKMIulfl

—_J_L_______________________ ou 3 x 20.990, fixas s 62.970,

NEGOCIAMOS A DATA DO PAGAMENTO CONFORME SUA DISPONIBlLlDADE, FACILHAMOS COM CHEQUE PR^-DATADO, CR^DITO NA HORA ATt 13 PAGA-
MENTOS, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, E VOCE LEVA A MERCADORIA NA HORA.
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TFLEFONES: TF.MOS A MAIOR VARIEDADE DO
 RIO PF.LO MENOR PREÇO.

COPACABANA

JORNAL DO BRASIL sexta-feira, 8/10/93 • 3

FAZ PARTE DA SUA VIDA

^remoto :
\ CABO^.

fCARTUtHOfiONlC g

-NAMEMÓR,A

TV MONITOR A CORES SHARP C 20S2
Timer programávd, on saeen (inslnivões na leia), 111 cinais
VHF/UIIF/TV ACABO.

VIDEOGAME MASTER SYSTEM SUPER COMPACTOCom 6Í cores diferentes, 3 canais de áudio (sonsinacreditáveis), funciona sem fios, já vem com o incrível
jogo Sonic na memória e joystick embutido.

VIDEOGAME MEGA DRIVE II
16 bits, altíssima definição de imagem, som estéreo.
Acompanha cartucho Sonic.

VIDEOGAME MEGA DRIVE IICONTROL UNIT
I6bits,altíssima definição de imagem,som estéreo.TV AÇORES SEMP-TOSII1BA TVC147CR

Tuner programável, on saeen (instruções na tela), 83 canais
VHF/UHF.

Avista Avista

W0& MICROSYSTEM DIGITURBOSHARPCy LASER
M0D. CD-JX3X • controle remoto total, rádio AM/FM c/ automemory, DUPLO CASSETE com reprodução contínua, autoreverso, equalizador gráfico, relógio digital cj funçõts tinute sleep, CD de feixe triplo.

À vista

ou 3 x 36.675, fixas ¦ 110.025,
VIDEOCASSETE TOSHIBA DE ÍILTIMA GERAÇÃO
Com controle remoto, instruções na tela doTV,PAL-M/NTSC
automático, programação antecipada para 365 dias e8 eventos,
congelamento perfeito, velocidadeacelerada, normal ou lenta,
sintoniza 69canaisdeTV VHF/UHF/TV A CABO.

PENSE BEM TECTOY
Cl lOjogos eletrônicos diferentes, formato étedado tipo
computador.

FlICK. ¦
•ZANYGQIF. ¦
•BONANZA ¦
•BROTHBRS......H
•GRANADA ¦
•HELLF1RE ¦
*PQPULQUS. I

SIMPSONS M
Kiysty"s Fim ffowxH
•TRtfXTOJV. |

BATMANRETURN.
*SONIC!L..:^m
•JURASSICPARK...

MASTER SYSTEM III COMPACrO
Drsign super avançado, com 64 cores diferentes, 3 canais
de áudio (sons inacreditáveis). Com jogo Sonic na
memória.

gradiente
Avista '/*• 4' +"**¦*k *¦*Avista Plim^

| ou 3x26.067, fixas >78.201,

GRÁTIS
1 O) DA

DANIELA MERCURY

RADIO GRAVADOR GRADIENTE USER BOYMOD.SMZ-95 - Rádio AM/FM, gravador e toca fnas,toca discos laser. Funciona a pilha e luz.imoAm
CHICO BBmo. 1.595,

'XUXA.:;;  ......:..;-2,5lft
FAMÍLIA :K :

DINOSSAUROS. 3.850,
•A BELA EA FERA 4.290,
•JURASSICPARK 3.960,

MRTMANÍS1MPSONSI... .2,995,

CARWCHOSP/MASTER
•PAPER BOY. .........1
• ANDREAGASSl I ( Avista

SONY SUPER FH B7 CD 240W PMPO C/ LASER
Conttole remoto total, receiver AM/FM/SW digital, memória
p/até30emissoras, controle de volume motorizado,auto ^
reverse nos dois cassetes, toca discos laser, timer programável,
dolbystmound.

ÜAIMA.VRHTUR.V 3.990,
•ayftonsénna..  ...4.230,

SECRETOFSHINOBI ; 2.2A0,
MIRACLEWARRIORS... 2.650,
FumsiVNES OFERTA

Avista WALKIE TALKIE MIRAGE
Transnussor e receptor de bom alcance para crianças brincar.

Avista

'''

RÁDIOS GRAVADORES LENOX
AM/FM, funnona a pillia eluz 110/220 V.,grava direto do
rádio. WVW
MOD. CT79MONO  FfMIUTOCA DISCOS IASERSONY CDP-M 27

Comconlroleremotomullifundonal,programa até 20músicas
na ordem desejada, 4 modos de reprodução, função REPEAT.

RELÓGIOSCHAMPION ANA DIGI80/118-103
Com calendário, cronômetro, alarme, resistente
a água. W!W\
MOD. 80/103-118 Bfij

MQD< CT 730 ESTÉREO.

VIDEOGAME TOP SYSTEM
Compatívd com sistema nintendo60 pinos e 72 pinos,c/2 joystick turbo e 1 cartucho.A vista MOD. 7 PULSEIRAS 50/09.

PH/LCO
FITAS DE VlDEO WALT DISNEY
Família Dinossauros volumell, volume III, eCinderela.
À vista rftWjn

M0D.7 PULSEIRAS 50/53.
Avista

MOD. VERÃO
MULTICOLOR1DO.

r
VIDEOCASSETE PH1LC0 PVC6200

Controleremoto unificadoTV/VlDEO, inslnjçõts na (ela
do TV cm Português, PAL-M/NRC automático, programação
antecipada para 365 dias c8eventos,, congelamento de imagem,
velocidadeacelerada, normal ou lenta.

, SYSTEM SONY 200 W (PMPO) LBT 45
Recíwer AM/FM digital c/ memória pira até 25 emissoras,
toca discos,DUPLO CASSETE com reprodução contínua,
duplicapode fitas em alta velocidade, aux./CD/TV/VlDEO,
karaokê, 2 caixas acüstias. Rack opcional. CÂMARASCHARMAN35mm

MOD. PC 606 S/ FLASHWALKMAN SONY C/TOCA FITAS
RádioAM/FM eheadphona

À vista|2£Ijfl
ou 3 x 3.169, fixas s 9.507,

TELEFONE LENOX VÁRIAS CORES
Tecla rediscagem cora um toque, memória do últimon5 discado. Mesa ou parede.

MOD. M 1000 a FLASH.

MOD. M 950 C/FLASH
O MOTOR DRIVE...

Àvista^l^nifÁfJl

ou 3 x 20.990, fixas s 62.970,

NEGOCIAMOS A DATA DO PAGAMENTO CONFORME SUA DISPONIBILIDADE, FACILITAMOS COM CHEQUE PRÉ>DATADO, CRÉDITO NA HORA ATÉ 13 PAGA-
MENTOS, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, E VOCÊ LEVA A MERCADORIA NA HORA.

E

iin.m'nx

HI

EES3

Mm

m finm

122HU24



STF, 
por 

8 a 1, 
garante 

o inicio

¦ Supremo julga recurso e entende que nao pode interferir em materias interpretando normas do regimento interno do Congressd
I ddactiia Brasilia—Joaemar Goncalves Brasilia — Amlldo Schulz

t'orno^^enl ^

nar'roncedida pelo ministro Mar x 
* 

|||| so, 
senador Humberto Lucena

initio dos trabalhos da revisao j J|Jj pr6-revisao, falhou a primeiraconstitucional. O tribunal consi- : VflVra Og H ' 
IjBl tativa de votar o inicio dos trabin

derou que nenhuma materia in- xMlP- i;y | MJHH lhos, minutos depois que o STF;
terpretando normas dos regimen- > >i % 

'jflH tomou sua decisao garantindo a
internos do Congresso pode ^| visao constitucional. Cerca de 40 de:

ser apreciada pelo Judicidrio. deputados encontravam-se no ple-
A sessao da tarde de ontem n^o as 19h

durou quase quatro horas, ^H metade do quorum exigido para,
trando pela noite, pois, prelimi- abnrasessao-
narmente, discutiu-se se o tribu- ^^RNH^B 11§J !k ^ sa^a ^°' convocar uma ex"
nal podia aceitar agravo j^HR^K^^r 

traordinaria para as 21h. Ecomo se
regimental (o recurso do Con- ^nas 

para aTeit^^o a^'ran 
~^'

SSsfi££s HHHSSHHSHI si^Cd^z'Stbf
estava molificando sua jurispru- Aureliodeuaconhecerseudespa- para a aprecia?lo do agravo na- de nomas do regimento legisM- urn numero maior de sessoes do ^SS'.'S!'"'-dencia, poisnao estavaem jogo cho sobre o pedido de reconside- que a mesma sessao. Em seu des- Vo esta imune ao crivo do Judi- que o fixado pelo president da ?!esenadores;mento da liminar, mas a aceitabi- ragao e o agravo regimental, pro- pacho, o ministro lembrou que, ciario. Deu como exemplo o pro- Camara). 

revisao pode ser instalada,
lidade ou nao de um mandado de tocolados anteontem pelo contra seu voto isolado, o pleno cesso de impeachment de Depois do intervalo de praxe, com 

oplenario vazio, mas istoeum.
seguran?a proposto por depu- advogado do Congresso, Saulo do STF n2° vinha acimitindo Fernando Collor, quando o tri- para o lanche e tambem para vexame P31'3 0 Congresso", lamen-

S//da°n^Sda°do 
'S™ Ramos- 

O ministro-relator man- f3™ regimental contra decisao bunal "glosou ato da presidencia acertos regimentals, os ministros Jwa <> senador Acta Alvares (PFL-,
pou4 da presidencia do Congres- ^ 

^ polemica liminar neeou da Camara' praticado a luz do comesaram, as 16hl0 a discutir se ES). Enquanto isso, as liderangas.-
• 

A «aHMa A. ri-rjumiAuiung-L !L Impediment' 
— Marco Au- regimento interno" (O STF reco- podiam ou nao conhecer do agra- dos partidos pr6-revisao ja avan<;a-'

Quando ja havia come$ado P® Q3 r61io reagiu, ainda, a tese dos ad- nheceu, naquela feita, que o regi- vo, tendo em vista a jurispruden- vam na discussao das normas regk-
sessao normal do STF, pouco de- mandou que seu gabmete expe- vogados do Congresso de que mento interno da Camara assegu- cia destacada pelo ministro Mar- mentais. v
pois das I4h, o ministro Marco disse, com urgencia, a papeleta materia relativa a interpreta?ao rava, para a defesa do acusado, coAurelio. Antes mesmo de come^ar a tra^

passo a passo ^^^^5 
uma crise entre as lideran?as do

A votapao das mudamjas na: 1 
'®tor e relatores ao relator para do dia para vota- PSDB na Camara e no Senado, o

C^tUui^aodeve se iniciar no final;- 

| 

'unt<® redapao final (pra- 1^^^^ <?fio (48 horas apbs colegio de lideres decidiu retirar^da

deverao correr inclusive nos finais Prazo final para a ijlj Encaminhamento ^ um unico lider, o que significaria:

no^ima^ ^ to prazt^e 
^(Nas 

^ 

! •!""• constitul?ao de 

| 

: ¦' ^ Mesa para Publl-' texto final no did- | umaguenra pelopostoentreo sena^'

Dia 18 — Prazo de 48 horas para propostas (10 pri- Encaminhimehto hB recimento de ^ quem o representard nas decisoes
discussao de emendas e destaques. : | meirosdiasde 4 Mesa do parecer ||||| pfio final (48 horas flntrt 1° Tid0 •^cP^r'<)aca^a<®a*
cHeaprS^stiSl 11 | no didrio dos®^ mto&o)* 

*"* 
I^B I ? Os deputados Vivaldo Barbosa

proposta deregimento.Inicia.se a  ¦ ; balhos e em avul- I 
¦! (PDT-RJ) e H6Uo Bicudo (PT-SP);

votaran ; 111 sos IllMi tcinco alas apos a .|i|| ggg | entre&aram ontem uma neticSo aos.
Dia 28 — Data estiinada de encer- itapresZ^o '' '1 » «-
raraento da votacao do regimento I Pr°P°stas no dl^- 1'" illii Bi recer (48 horas mHI de emendas) iK AH curso impetrado pelo presidente do
interno. Corre prazo de cinco dias '¦ r'° d°s traba'iios JSJIdnSnto 

de ap6s o receblmen- Cong^ senador Humberto Luce-
para sua publicagao no Diario do 1 -em avu,sos ^ 

destaaue (48 ho ^ t0 das emendas) •J ^ Inclusao do texto ||^ na (PMDB-PB), em favor da revisao
Congresso Revisor. ^V< ras a contar da if®! «nal na ordem do .1-1 constitucionaL 0 documento foi en-"

discussao da revisao constitucional. Ip.;.^^.^..,.kl^..:m..,.-><; Si avulsos) tn rln vntnrfln nn co 
AurtUo de Mello, que concedeu a

abrindo-se um prazo de dez dias k. I Apresenta^So de 'U 
| ^ 

® 
d 

°s 
emen- ' da JublkJSao s^pendendo 

a .nstala95o da
apresenta^ao de emendas e de 20' ! em®nd3s as pro- ; ^ 

-A \\ : j& / |/ V^? das no dSrio dos ^ : wnformeocaso rev.sao. 
"Estamos aditando novos

dias para discussao. I 
fZwdTdlS if'-t T f •' " "":* ^ »'"atho8 ate. data final dos J

Dia 12-Depois das propostas de I I ?' ift '* "J 
h°„r^™ 1° I fcavolaoa ¦¦ trabalhos) A -T f

emendas seremoubiicadas no Dia- :. o"i? 
" d!a (48 horas ap6S —J , ;; . ,„ t„ „„„„„ A.\ , li" \ politicas que estSo sendo feitas", ex-

rio dos Trabalhos Revisionais, os | i U.' - "><' f:?.?!' 
,"°® ih'tII' uezdlasapbseste ,w ^iU Plicou0liderdoPDT'deputadoLuis

parlamentares tem cinco dias para ' - -1 
'' 

/ ,' ?;'/& A wnLrSn 
' 

^enca[n'nhamentoI 4. ^4 Promulgapao co- f' Alfredo SaiomSo (RJ). A peti^ao
apresentar novas emendas I Encerrada a dis- 'a materia penden- ¦mo emenda cons- 

' reafirma que n9o havia qu6rum regU
Dia 17 — Relator tem prazo mini- cossao, encami- ; 5j •' V •••' to^eMnlluS * 

'»H",,cional a» reui- I-'-- -rtalpmoiaictod^doii.
mo de dez dias para dar parecer ! J < »*h ' ' ' 

X • .^ • ¦» ordem S d£ f*t f." 
s5° "i V- 22 T* 'TJt °

sobre as emendas 'ZZgT*** ' Por requSrlmanto Mm #J. F™?, "** n1?- «•
r»• n , ' • i . . emendas % > • • 5 \ |,"»-'VW de 117 nariamon >**< %*'4 inicio da revisSo. Os contra tambemDia 27 — Inicio da votnrnn Has »  '.V , ' v. ue pariamen- ^ \ clmmmmmmmmmmmm— #  ~, , ^ .7. . a "J J 'J.   inn iiiiiii iii i inn mi I, «::•••'• •/• •j'-vix,-dcfendcm o direito do Supremo de seemendasrewsandoaConstituieao. .? 'V-" .. ^T"1. 

, 
j 

, ¦' , Uplp8ilg 
' ptea-ehrs^adaesB..

" 
1 

Govemo nao tem dinheiro PMDB e PSDB'
— 0 ministro da Fazenda, o presidente da Republica depois

. Fernando Henrique Cardoso, dis- de ouvir o govemo."
se ontem que o governo nao tem O ministro nao quis comentar jrecursos para pagar os salarios do a decisao preliminar do Supremo
funcionalismo publico, as despe- Tribunal Federal de suspender a
sas da Saude e o financiamento da sessao parlamentar que aprovou o
Previdencia Social. "Sao esses os inicio da revisao para o dia 6. Ele
tres problemas fundamentals: nao afirmou, entretanto, que as conse-
ha dinheiro. Ou se arranjam mais qiiencias da indecisao sao muito
recursos ou se diminuem os gastos "ruins" para o pais. 

"0 Tribunal
ou, entao, se fazem as duas coi- tem a sua independencia. O juiz
sas", enfatizou, referindo-se a ne- julga como ele quer", desconver-
cessidade de o Congresso achar sou.
soluQoes, na revisao constitucio- PMDB — Respondendo as
nal, paraji crise fiscal do Estado. criticas de que o governo nao

A revisao e absolutamente ne- apresentou ainda nenhuma pro-cessaria para que possamos defi- posta efetiva para a revisao, Fer-
nir de uma vez por todas como nando Henrique esclareceu que a
que vai ser possivel governar ideia do governo e preparar os
Brasil , afinnou. __ projetos conjuntamente com o

Contrariando declara^des pu- Congresso. "Deixamos isso claro
blicadas recentemente, o ministro n0 encontro com o PMDB."
disse, nurna rapida entrevista con- Segundo ele, sua equipe esta
cedida ontem na CPI do Endivi- levantando os dados de cada
damento Rural, que nunca pro- area e debatendo as varias pro-
pos a suspensao por seis meses postas dentro do proprio gover-das transferencias constitucionais n0. "Vamos fazer a seguinte per-
para estados e municipios. "Isto gunta: Qual 6 a proposta da
uma loucura. Se sao verbas cons- sociedade sobre que governo ela
titucionais, tem que transferir", quer? Se quiser, por exemplo,
declarou. que os gastos para a Saude sejam

Ministro Marco Aurélio (sentado) foi voto vencido na sessão plenária do STF sobre a liminar Lucena deu um largo sorriso ao saber da vitória

Designação do re-
lator e relatores
adjuntos

Encaminhamento
ao relator para a
redação final (pra-
zo de cinco dias.
após a conclusão
da votação de ca-
da matéria)

Inclusão na ordem
do dia para vota-
ção (48 horas após
a publicação dos
avulsos)

Concluída a vota-
ção, publicação do
texto final no diá-
rio dos trabalhos e
em avulsos (se
houver modifica-

SLmmmmmmmmmm
Não havendo ofe-
recimentç de
emendas, o texto
final será incluído
na ordem do dia
para promulgação
(cinco dias após a
fluêncla do prazo
para apresentação
deemendas)^^

Inclusão do texto
final na ordem do
dia (cinco dias
após encerramen-
to da votação ou
da publicação,
conforme o caso, e
até a data final dos
trabalhos)

Inicio da discus-
são da matéria pe-
1o prazo de 20 dias
(sessão seguinte à
publicação do re-
gimento)

Prazo final para a
constituição de
bloco parlamentar

Encaminhamento
à Mesa para publi-
cação

Apresentação de
propostas (10 pri-
meiros dias de
discussão)

Apresentação de
emendas à reda-
ção final (48 horas
a contar de sua
publicação)

Encaminhamento
à Mesa do parecer
para publicação
no diário dos tra-
balhos e em avul-
sos

Publicação das
propostas no diá-
rio dos trabalhos e
em avulsos

Elaboração do pa-
recer (48 horas
após o recebi men-
to das emendas)

irnMmtsmtmmmMstmm*
Apresentação de
requerimento de
destaque (48 ho-
ras a contar da
distribuição dos
avulsos)

I

Inclusão da maté-
ria na ordem do
dia (48 horas após
a-distribuição dos
avulsos). Discus-
são e votação

|§l|||l|í
llíiiill

Publicação do pa-
recer e das emen-
das no diário dos
trabalhos e em
avulsos

Apresentação de
emendas às pro-
postas (cinco dias
a contar da distri-
buição dos avul-
sos)

Dez dias apos este
encaminhamento,
a matéria penden-
te de parecer po-,derá ser incluída
na ordem do dia,
por requerimento
de 117 parlamen-
tares

Promulgação co-
mo emenda cons-
tltucional de revi-
são

Encerrada a dis-
cussão, encami-
nhamento ao rela-
tor de propostas e
emendas

ARCO ^ £HfPl?£SA5#X
ir PETRÓLEO ÊPÊRANGA ZJD

COMUNICADO

A ATLANTIC RICHFIELD COMPANY e a COMPANHIA BRASILEIRA DE
PETRÓLEO IPIRANGA anunciam que chegaram às bases de um acordo
de princípios para a aquisição, pela Ipiranga, de 100% das ações perten-
centes à empresa de petróleo americana na ARCOBRASIL PARTICI-
PAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., incluindo suas subsidiárias, COM-
PANHIA ATLANTIC DE PETRÓLEO, AM/PM COMESTÍVEIS LTDA e
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.

A formalização da aquisição acima mencionada, que ainda depende de
ratificação corporativa, deverá ser concretizada através de um contrato
de compra e venda a ser assinado durante o decorrer deste mês.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 1993.

STF, 
por 

8 a 1, 
garante 

o início da

¦ Supremo julga recurso e entende que não pode interferir em matérias interpretando normas do regimento interno do Congressd

revisão

: BRASÍLIA
f— Por oito
ívotos a um, o
•Supremo Tri-
:bunal Federal
tornou sem
efeito a limi-
nar concedida pelo ministro Mar-
co Aurélio no mandado de segu-
rança que vinha obstruindo o
início dos trabalhos da revisão
constitucional. O tribunal consi-
derou que nenhuma matéria in-
terpretando normas dos regimen-
tos internos do Congresso pode
ser apreciada pelo Judiciário.

A sessão da tarde de ontem
durou quase quatro horas, en-
trando pela noite, pois, prelimi-
narmente, discutiu-se se o tribu-
nal podia aceitar agravo
regimental (o recurso do Con-
gresso contra a liminar) em man-
dado de segurança. Pelos mesmos
oito votos, o STF decidiu que não
estava modificando sua jurispru-
dência, pois não estava em jogo o
mérito da liminar, mas a aceitábi-
lidade ou não de um mandado de
segurança proposto por depu-
tados contra um ato interna cor-
poris da presidência do Congres-
so.

Quando já havia começado a
sessão normal do STF, pouco de-
pois das 14h, o ministro Marco

O regimento

passo a passo:
A votação das mudanças nai

Constituição deve se iniciar no final'
de novembro, caso seja aprovado o
regimento interno elaborado pelo
deputado Nélson Jobim (PMDB-
RS), relator da revisão. Os prazos
deverão correr inclusive nos finais
de semana e nos feriados. Se o cro-
nograma proposto for mantido, o
roteiro será o seguinte:
Dia 13 — Leitura do Regimento
Interno do Congresso Revisor e
prazo de cinco dias p/apresentação
de emendas. !
Dia 18 — Prazo de 48 horas para,
discussão de emendas e destaques. ,
Dia 20 — Relator analisa emendas
e pode apresentar substitutivo à
proposta de regimento. Inicia-se a
votação. ;
Dia 28 — Data estimada de encer-
ramento da votação do regimento'
interno. Corre prazo de cinco dias
para sua publicação no Diário do
Congresso Revisor.
Dia 02/11 — Começa processo de
discussão da revisão constitucional,,
abrindo-se um prazo de dez dias à
apresentação de emendas e de 20'
dias para discussão.
Dia 12 — Depois das propostas de
emendas serem publicadas no Diá-
rio dos Trabalhos Revisionais, os
parlamentares têm cinco dias para
apresentar novas emendas.'
Dia 17 — Relator tem prazo mini-
mo de dez dias para dar parecer
sobre as emendas.
Dia 27 — Início da votação das
emendas revisando a Constituição.

Brasília — Josemar Gonçalves Brasília — Amlldo Schulz

Aurélio deu a conhecer seu despa-
cho sobre o pedido de reconside-
ração e o agravo regimental, pro-
tocolados anteontem pelo
advogado do Congresso, Saulo
Ramos. O ministro-relator man-
teve sua polêmica liminar, negou
o pedido de reconsideração, mas
mandou que seu gabinete expe-
disse, com urgência, a papeleta

para a apreciação do agravo na-
quela mesma sessão. Em seu des-
pacho, o ministro lembrou que,
contra seu voto isolado, o pleno
do STF não vinha admitindo
agravo regimental contra decisão
de relator.

'Impechment' — Marco Au-
rélio reagiu, ainda, à tese dos ad-
vogados do Congresso de que
matéria relativa à interpretação

de normas do regimento legislati-
vo está imune ao crivo do Judi-
ciário. Deu como exemplo o pro-
cesso de impeachment de
Fernando Collor, quando o tri-
bunal "glosou ato da presidência
da Câmara, praticado à luz do
regimento interno" (O STF reco-
nheceu, naquela feita, que o regi-
mento interno da Câmara assegu-
rava, para a defesa do acusado,

um número maior de sessões do
que o fixado pelo presidente da
Câmara).

Depois do intervalo de praxe,
para o lanche e também para
acertos regimentais, os ministros
começaram, às 16hl0 a discutir se
podiam ou não conhecer do agra-
vo, tendo em vista a jurisprudên-
cia destacada pelo ministro Mar-
co Aurélio.

Plenário vazio 
1
u

e sem vigília

Apesar da "vigília cívica" con-
vocada pelo presidente do Congres-
so, senador Humberto Lucena
(PMDB-PB), para esperar a deci-
são final do Supremo Tribunal Fe-'
deral, e do apelo das liderança?
pró-revisão, falhou a primeira ten-
tativa de votar o início dos traba*
lhos, minutos depois que o STF'
tomou sua decisão garantindo a re-
visão constitucional. Cerca de 40 de;
deputados encontravam-se no pie-
nário às 19h de ontem, somando
metade do quorum exigido para»
abrir a sessão. i

A saída foi convocar uma ex-!
traordinária para as 21h. E como se
tratava de uma sessão solene —:
apenas para a leitura do ato convo-"
catório da revisão constitucional"
formalizando a abertura dos traba-
lhos —, o regimento dispensa a pre-'
sença de deputados e senadores.

"A revisão pode ser instalada,
com o plenário vazio, mas isto é um
vexame para o Congresso", lamen-
tava o senador Élcio Álvares (PFL-,
ES). Enquanto isso, as lideranças?
dos partidos pró-revisão já avança-
vam na discussão das normas regn-
mentais. i>

Antes mesmo de começar a tra-
mitar no plenário do Congresso, ò'
ante-projeto de regimento perdera
um capítulo inteiro. Para evitar
uma crise entre as lideranças do
PSDB na Câmara e no Senado, o
colégio de líderes decidiu retirar da
proposta todo o capítulo que disci-
plinava a atuaçao dos comandos!
partidários na revisão. O ante-pro-'
jeto obrigava os partidos a indicar-
um único líder, o que significaria1
uma guerra pelo posto entre o sena-;'
dor Mário Covas (PSDB-SP), ex-lí-
der do PMDB na COnstituinte de;
88, e o deputado José Serra (PSDB-.;
SP). Para evitar polêmica, cada'
partido ficará livre para escolher7
quem o representará nas decisões
.de plenário a cada dia.

D Os deputados Vivaldo Barbosa:
(PDT-RJ) e Hélio Bicudo (PT-SPf
entregaram ontem uma petição aos.
ministros do STF, contestando o ré?',
curso impetrado pelo presidente do
Congresso, senador Humberto Luce-
na (PMDB-PB), em favor da revisão
constitucional. O documento foi en-"
tregue inicialmente ao ministro Mar-
co Aurélio de Mello, que concedeu a
liminar suspendendo a instalação da
revisão. "Estamos aditando novos
argumentos para que a decisão seja
técnica e não decorrente das pressões
políticas que estão sendo feitas", ex-
plicou o líder do PDT, deputado Lute
Alfredo Salomão (RJ). A petição
reafirma que não havia quórum regi-"
mental para o início da sessão do diaí
22 de setembro, quando foi lido ó
projeto de resolução que definia o
inicio da revisão. Os contra também
defendem o direito do Supremo de se
pronunciar sobre a questão.

4»»,ia-rd«.8/io;« POLÍTICA 
E GOVERNO JORNAL DO BRASIL

Governo não tem dinheiro PMDB e PSDB
— O ministro da Fazenda,

Fernando Henrique Cardoso, dis-
se ontem que o governo não tem
recursos para pagar os salários do
funcionalismo público, as despe-
sas da Saúde e o financiamento da
Previdência Social. "São esses os
três problemas fundamentais: não
há dinheiro. Ou se arranjam mais
recursos ou se diminuem os gastos
ou, então, se fazem as duas coi-
sas", enfatizou, referindo-se à ne-
cessidade de o Congresso achar
soluções, na revisão constitucio-
nal, para a crise fiscal do Estado."A revisão é absolutamente ne-
cessária para que possamos defi-
nir de uma vez por todas como é
que vai ser possível governar o
Brasil", afirmou.

Contrariando declarações pu-
blicadas recentemente, o ministro
disse, numa rápida entrevista con-
cedida ontem na CPI do Endivi-
damento Rural, que nunca pro-
pôs a suspensão por seis meses
das transferências constitucionais
para estados e municípios. "Isto é
uma loucura. Se são verbas cons-
titucionais, tem que transferir",
declarou.

Preocupado com a repercussão
das informações que têm vazado
por meio de integrantes da equipe
econômica, Fernando Henrique
disse que não tomou, ainda, ne-
nhuma resolução acerca dos te-
mas da revisão. "Quem faz isso é

atuarão juntos ;
O PMDB e o PSDB começaram

a se acertar para atuar conjuntas
mente durante a revisão constitu-i
cional, depois de uma reunião entre
os presidentes dos dois partidos,
Luiz Henrique e Tasso Jereissati,
com as presenças do senador Pedrcr
Simon (PMDB-RS), do líder do
PMDB na Câmara, Genebaldo
Correia (BA), e dos líderes tucanos
no Senado e na Câmara, Mário
Covas (SP) e José Serra (SP)."Foi uma visita de cortesia ao
Luiz Henrique", disse Tasso, "mas-
ela abriu um canal de comunicação'
entre os dois partidos para a revi-
são constitucional e para a susten-
tação ao governo. O PSDB mani-'
festou seu desejo de uma'
aproximação política com o
PMDB". O presidente do PMDB-
também ficou muito satisfeito com1
o encontro em seu gabinete, que'
durou pouco mais de meia-hora.

"Nossos 
partidos devem consti-'

tuir um núcleo flexível de articula-
ção na revisão, fazendo alianças
com os demais partidos e sem ex-1
cluir ninguém, dentro de uma linha-,
básica que rejeite tanto o corporati-
vismo quanto o liberalismo desen-
freado", disse Luiz Henrique. Fi-
cou acertado que os líderes tucanos'
e pemedebistas na Câmara e no
Senado vão se consultar mutua-
mente daqui em diante.

o presidente da República depois
de ouvir o governo."

O ministro não quis comentar
a decisão preliminar do Supremo
Tribunal Federal de suspender a
sessão parlamentar que aprovou o
início da revisão para o dia 6. Ele
afirmou, entretanto, que as conse-
qüências da indecisão são muito"ruins" 

para o país. 
"O Tribunal

tem a sua independência. O juiz
julga como ele quer", desconver-
sou.

PMDB — Respondendo às
críticas de que o governo não
apresentou ainda nenhuma pro-
posta efetiva para a revisão, Fer-
nando Henrique esclareceu que a
idéia do governo é preparar os
projetos conjuntamente com o
Congresso. "Deixamos isso claro
no encontro com o PMDB."

Segundo ele, sua equipe está
levantando os dados de cada
área e debatendo as várias pro-
postas dentro do próprio gover-
no. "Vamos fazer a seguinte per-
gunta: Qual é a proposta da
sociedade sobre que governo ela
quer? Se quiser, por exemplo,
que os gastos para a Saúde sejam
para atendimento global, então,
tem que dar fontes de financia-
mento para isso". Fernando
Henrique acredita que há cons-
ciência por parte dos partidos
políticos da necessidade de reali-
^ação da reforma tributária.

1
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A ATLANTIC RICHFIELD COMPANY e a COMPANHIA BRASILEIRA DE
PETRbLEO IPIRANGA anunciam que chegaram &s bases de um acordo
de prinefpios para a aquisigao, pela Ipiranga, de 100% das apoes perten-
centes & empresa de petr6leo americana na ARCOBRASIL PARTICI¬
PATES E INVESTIMENTOS LTDA., incluindo suas subsidiarias, COM¬
PANHIA ATLANTIC DE PETR6LEO, AM/PM COMESTIVEIS LTDA e
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S.A.

A formalizagao da aquisi?ao acima mencionada, que ainda depende de
ratificapao corporativa, devera ser concretizada atraves de um contrato
de compra e venda a ser assinado durante o decorrer deste m§s.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 1993.
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STF, 
por 

8 a 1, 
garante 

o início da revisão

Sessão solene com 115 congressistas instala assembléia revisora e trabalhos começam quarta-feira com 
proposta 

de regimento

Plenário vazio ¦Brasília — Josemar Gonçalves Brasília — Arnlldo Sçhulz
BRASÍLIA

— A revisão
constitucional
foi instalada
ontem em ses-
são solene às
21h com a pre-
sença de 115 congressistas. A ceri-
mônia de instalação só foi possível
depois que o Supremo Tribunal Fe-
deral tornou sem efeito, por oito
votos a um, a liminar concedida
pelo ministro Marco Aurélio, no
mandado de segurança que vinha
obstruindo o início dos trabalhos.
O STF considerou que nenhuma
matéria interpretando normas dos
regimentos internos do Congresso
pode ser apreciada pelo Judiciário.

A sessão solene contou com a
presença do presidente do STF,
Luís Octávio Galotti, e do ministro
da Justiça, Maurício Corrêa. Ape-
nas o presidente do Congresso Re-
visor, senador Humberto Lucena
(PMDB-PB), e o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Inocêncio
Oliveira (PFL-PE), discursaram.

"É 
preciso trazer à revisão o

clamor das ruas. O clamor contra a
violência e contra a fome", afirmou
Inocêncio Oliveira. Para o presi-
dente da Câmara, na revisão será
elaborado um novo pacto que"permita a retomada do desenvol-
vimento, a ampliação das oportuni-
dades de emprego e aumento da
renda". Defendeu que os congres-

O regimento

passo a passo
A votação das mudanças na:

Constituição deve se iniciar no finalj
de novembro, caso seja aprovado oi
regimento interno elaborado pelo]
deputado Nélson Jobim (PMDB-j
RS), relator da revisão. Os prazos!
deverão correr inclusive nos finais
de semana e nos feriados. Se o cro-
nograma proposto for mantido, o
roteiro será o seguinte:
Dia 13 — Leitura do Regimento
Interno do Congresso Revisor e
prazo de cinco dias p/apresentação
de emendas [ i
Dia 18 — Prazo de 48 horas para j
discussão de emendas e destaques.
Dia 20 — Relator analisa emendas j
e pode apresentar substitutivo à
proposta de regimento. Inicia-se a
votação.
Dia 28 — Data estimada de encer-
ramento da votação do regimento'
interno. Corre prazo de cinco dias
para sua publicação no Diário do
Congresso Revisor.
Dia 02/11 — Começa processo de
discussão da revisão constitucional,,
abrindo-se um prazo de dez dias à.
apresentação de emendas e de 20'
dias para discussão.
Dia 12 — Depois das propostas de
emendas serem publicadas no Diá-
rio dos Trabalhos Revisionais, os
parlamentares têm cinco dias para
apresentar novas emendas.
Dia 17 — Relator tem prazo mini-
1110 de dez dias para dar parecer
sobre as emendas.
Dia 27 — Inicio da votação das
emendas revisando a Constituição.

Ministro Marco Aurélio (sentado) foi voto vencido na sessão plenária do STF soi Lucena deu um largo sorriso ao saber da vitória

sistas usem esta oportunidade para"impor a revogação de dispositivos
de cunho corporativista, de privilé-
gios a grupos e categorias específi-
cas da sociedade".

"A revisão é um instrumento,
não para distorcer ou fazer defi-
nhar a Constituição, mas para de-
purá-la de suas características efê-
meras ou equivocadas, dar-lhe vida
longa, prolongando sua eficácia e

seu acerto", disse Humberto Luce-
na. Ele garantiu que os congressis-
tas não serão "afoitos" e nem farão
uma revisão "à revelia do eleitora-
do". Destacou que o objetivo é cor-
rigir a Carta de 1988 em suas im-

propriedades. 
"A Constituição

deve ser revista sem perder o cará-
ter de Constituição-Cidadã, de
Ulysses Guimarães, num verdadei-

ro compromisso com sua memo-
ria", finalizou.

Tarde tensa — A sessão da
tarde de ontem no Supremo Tribu-
nal Federal durou quase quatro ho-
ras, entrando pela noite, pois discu-
tiu-se se o Tribunal podia aceitar
agravo regimental (o recurso do
Congresso contra a liminar) em
mandado de segurança. Pelos mes-
mos oito votos, o STF decidiu que

não estava modificando sua júris-
prudência, pois não estava em jogo
o mérito da liminar, mas a aceitabi-
lidade ou não de um mandado de
segurança proposto por deputados
contra um ato interna corporis da
presidência do Congresso. Pouco
depois das 14h, o ministro Marco
Aurélio deu a conhecer seu despa-
cho e manteve sua polêmica limi-
nar.

e sem vigília ;
Apesar da "vigília cívica" con-

vocada pelo presidente do Congres-
so, senador Humberto Lucena
(PMDB-PB), para esperar a deci-
são final do Supremo Tribunal Fe-
deral, e do apelo das lideranças
pró-revisão, falhou a primeira tenr
tativa de votar o início dos traba-
lhos, minutos depois que o STÇ
tomou sua decisão garantindo a rer
visão constitucional. Cerca de 40 de
deputados encontravam-se no pie-
nário às 19h de ontem, somando
metade do quorum exigido para
abrir a sessão.

A saída foi convocar uma ext
traordinária para as 21h. E como se
tratava de uma sessão solene —»
apenas para a leitura do ato convo-
catório da revisão constitucional)
formalizando a abertura dos traba-"
lhos—, o regimento dispensa a pre-
sença de deputados e senadores. :«

"A revisão pode ser instalada
com o plenário vazio, mas isto é uni
vexame para o Congresso", lameW
tava o senador Élcio Álvares (PFL-
ES). Enquanto isso, as lideranças
dos partidos pró-revisão já avança?
vam na discussão das normas regi-:
mentais.

Antes mesmo de começar a tra'
mitar no plenário do Congresso, d
ante-projeto de regimento perdera
um capítulo inteiro. Para evitai
uma crise entre ás lideranças do
PSDB na Câmara e no Senado, o
colégio de líderes decidiu retirar da
proposta todo o capítulo que disci-
plinava a atuaçao dos comandos
partidários na revisão. O ante-pro^
jeto obrigava os partidos a indicai;
um único líder, o que significaria
uma guerra pelo posto entre o sena-
dor Mário Covas (PSDB-SP), ex-li-
der do PMDB na COnstituinte dê
88, e o deputado José Serra (PSDB-.
SP). Para evitar polêmica, cada
partido ficará livre para escolher,
quem o representará nas decisões»
de plenário a cada dia.

O Os deputados Vivaldo Barbosa?
(PDT-RJ) e Hélio Bicudo (PT-SP)'
entregaram ontem uma petição aos
ministros do STF, contestando o re-
curso impetrado pelo presidente do
Congresso, senador Humberto Luce-
na (PMDB-PB), em favor da revisão
constitucional. O documento foi en-
tregue inicialmente ao ministro Mar-
co Aurélio de Mello, que concedeu a
liminar suspendendo a instalação da
revisão. "Estamos aditando novos
argumentos para que a decisão seja
técnica e não decorrente das pressões
políticas que estão sendo feitas", ex-
pücou o líder do PDT, deputado Luiz
Alfredo Salomão (RJ). A petição
reafirma que não havia quórum regi-
mental para o início da sessão do dia
22 de setembro, quando foi lido o
projeto de resolução que definia o
início da revisão. Os contra também
defendem o direito do Supremo de se
pronunciar sobre a questão.

ARCO
PETRÓLEO ÊPÊRANCA

COMUNICADO

A ATLANTIC RICHFIELD COMPANY e a COMPANHIA BRASILEIRA DE

PETRÓLEO IPIRANGA anunciam que chegaram às bases de um acordo

de princípios para a aquisição, pela Ipiranga, de 100% das ações perten-
centes à empresa de petróleo americana na ARCOBRASIL FARTICI-

PAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., incluindo suas subsidiárias, COM-

PANHIA ATLANTIC DE PETRÓLEO, AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.e

EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.

A formalização da aquisição acima mencionada, que ainda depende de

ratificação corporativa, deverá ser concretizada através de um contrato

de compra e venda a ser assinado durante o decorrer deste mês.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 1993.

Governo não tem dinheiro
— O ministro da Fazenda,

Fernando Henrique Cardoso, dis-
se ontem que o governo não tem
recursos para pagar os salários do
funcionalismo público, as despe-
sas da Saúde e o financiamento da
Previdência Social. "São esses os
três problemas fundamentais: não
há dinheiro. Ou se arranjam mais
recursos ou se diminuem os gastos
ou, então, se fazem as duas coi-
sas", enfatizou, referindo-se à ne-
cessidade de o Congresso achar
soluções, na revisão constitucio-
nal, para a crise fiscal do Estado.
"A revisão é absolutamente ne-
cessária para que possamos defi-
nir de uma vez por todas como é
que vai ser possível governar o
Brasil", afirmou.

Contrariando declarações pu-
blicadas recentemente, o ministro
disse, numa rápida entrevista con-
cedida ontem na CPI do Endivi-
damento Rural, que nunca pro-
pôs a suspensão por seis meses
das transferências constitucionais
para estados e municípios. "Isto é
uma loucura. Se são verbas cons-
titucionais, tem que transferir",
declarou.

Preocupado com a repercussão
das informações que têm vazado
por meio de integrantes da equipe
econômica, Fernando Henrique
disse que não tomou, ainda, ne-
nhuma resolução acerca dos te-
mas da revisão. "Quem faz isso é

presidente da República depois
de ouvir o governo."

O ministro não quis comentar
a decisão preliminar do Supremo
Tribunal Federal de suspender a
sessão parlamentar que aprovou o
início da revisão para o dia 6. Ele
afirmou, entretanto, que as conse-
qüências da indecisão são muito
"ruins" 

para o país. 
"O Tribunal

tem a sua independência. O juiz
julga como ele quer", desconver-
sou.

PMDB — Respondendo às
críticas de que o governo não
apresentou ainda nenhuma pro-
posta efetiva para a revisão, Fer-
nando Henrique esclareceu que a
idéia do governo é preparar os
projetos conjuntamente com o
Congresso. "Deixamos isso claro
no encontro com o PMDB."

Segundo ele, sua equipe está
levantando os dados de cada
área e debatendo as várias pro-
postas dentro do próprio gover-
no. "Vamos fazer a seguinte per-
gunta: Qual é a proposta da
sociedade sobre que governo ela
quer? Se quiser, por exemplo,
que os gastos para a Saúde sejam
para atendimento global, então,
tem que dar fontes de financia-
mento para isso". Fernando
Henrique acredita que há cons-
ciência por parte dos partidos
políticos da necessidade de reali-

jzação 
da reforma tributária.

1

PMDB e PSDB

atuarão juntos
O PMDB e o PSDB começaram

a se acertar para atuar conjunta-
mente durante a revisão constitu-
cional, depois de uma reunião entre
os presidentes dos dois partidos,'
Luiz Henrique e Tasso Jereissati,
com as presenças do senador Pedro
Simon (PMDB-RS), do líder do
PMDB na Câmara, Genebaldo
Correia (BA), e dos líderes tucanos
no Senado e na Câmara, Mário
Covas (SP) e José Serra (SP).

"Foi uma visita de cortesia ao
Luiz Henrique", disse Tasso, "mas

ela abriu um canal de comunicação
entre os dois partidos para a revi-,
são constitucional e para a susten-.
tação ao governo. O PSDB mani-
festou seu desejo de uma
aproximação política com o
PMDB". O presidente do PMDB
também ficou muito satisfeito com
o encontro em seu gabinete, que,
durou pouco mais de meia-hora.

"Nossos 
partidos devem consti-

tuir um núcleo flexível de articula-
ção na revisão, fazendo alianças,
com os demais partidos e sem ex-
cluir ninguém, dentro de uma linha
básica que rejeite tanto o corporati-'
vismo quanto o liberalismo desen-
freado", disse Luiz Henrique. Fi-
cou acertado que os líderes tucanos'
e pemedebistas na Câmara e no'
Senado vão se consultar mutua-
mente daqui em diante.

f
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A ATLANTIC RICHFIELD COMPANY e a COMPANHIA BRASILEIRA DE
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de prinefpios para a aquisiQao, pela ipiranga, de 100% das agoes perten-
centes a empresa de petr6leo americana na ARCOBRASIL PARTICI¬

PATES E INVESTIMENTOS LTDA., incluindo suas subsidterias, COM¬
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Rio de Janeiro, 07 de outubro de 1993.

Prazo final para a
constituipao de
bloco parlamentar
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Bolsou ar o reafirma acusação contra Fleury

p Deputado diz que, na negociação com o PSD, parlamentar propôs conversa em empreiteira ligada ao governador de São Paulo
BRASÍLIA — 0 deputado Jair

Bolsonaro (PPR-RJ), em depoi-
mento de duas horas prestado on-
tem ao corregedor da Câmara, Fer-
nando Lyra (PSB-SP), reafirmou
que uma empreiteira ligada ao go-
vernador de São Paulo, Luiz Antô-
nio Fleury (PMDB), estava por trás
do aliciamento de parlamentares
com pagamentos em dólar para au-
mentar a bancada do PSD. "Va-
mos nos encontrar com uma em-
preiteira do Fleury", teria dito o
deputado Nobel Moura (PP-RO) a
Bolsonaro, no dia 23 passado, antes
<je embarcar par São Paulo.

- O presidente do PP, Álvaro
Dias, primeiro a denunciar a com-
pra de deputados pelo PSD, tam-
.bém depôs, durante uma hora.
Ele apresentou o deputado Delci-
no Tavares (PP-PR) como nova
testemunha de acusação. "As de-
núncias são de uma evidência
muito grande, são impressionan-
jgi, disse Lyra. "Mais impressio-
nante ainda foi que o eles me
narraram reservadamente".

, Na parte sigilosa do depoimen-
to, Bolsonaro teria revelado —
dando nomes — que seis depu-
tados receberam oferta de dinhei-
ro para ingressar no PSD, mas só
dois aceitaram. No depoimento,
Bolsonaro detalhou a proposta
que lhe teria feito o líder do PSD,
deputado Onaireves Moura (PR):
USS 20 mil pela filiação, USS 5
mil mensais até abril, além de
duas intermediárias, de USS 10
ihil e USS 20 mil.

Na versão de Onaireves, Boi-

Brasília — Arnlldo Shulz
1 MffflS villi
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Lyra (E) ouviu Bolsonaro e considerou denúncias "impressionantes "

sonaro exigia ser lançado presi-
dente da República pelo PSD pa-
ra permanecer na bancada, na
qual havia ingressado na véspera
da conversa com o líder. Onaire-
ves anunciou que vai tornar pú-
blicas suas contas bancárias e de-
claraçòes de renda dos últimos
três anos.

Álvaro Dias e o deputado Del-
cino Tavares acusaram o depu-
tado Itsuo Takayama (PSD-MT)
de ter deixado o PP em troca de
vantagens financeiras — ele ven-
deria seu tempo no horário gratui-
to de TV. "O Álvaro só quer espa-
ço na mídia", defendeu-se
Takayama. Além de Tavares e
Bolsonaro, Álvaro Dias citou Sér-
gio Spada (PP-PR), Francisco Sil-
va (PP-RJ), e Osvaldo Reis (PP-
TO) como deputados que recusa-

ram proposta de dinheiro para se
filiar ao PSD. O advogado Carlos
Nasser, da executiva nacional do
PP, e Renáto Assunção, funcioná-
rio do gabinete de Reis, são as
outras testemunhas apontadas.
Assunção, segundo Dias, testemu-
nhou uma conversa gravada pela
revista Veja, entre Nobel Moura e
Osvaldo Reis. Esse funcionário te-
ria escondido o gravador, segundo
Reis. Na conversa, Nobel teria di-
to que pagou US$ 30 mil para que
o deputado Reditário Cassol tro-
casse o PP pelo PSD.

O corregedor Fernando Lyra
marcou para a próxima semana
os depoimentos dos deputados
Osvaldo Reis (PP-TO) e Francis-
co Silva (PP-RJ), como testemu-
nhas, e Nobel Moura (PSD-RO) e
Onaireves Moura (PSD-PR), líder
da bancada, como acusados.

Governador ameaça com 
processo¦ SÃO PAULO — O governador

Luiz Antônio Fleury anunciou
ontem sua intenção de processar o
deputado Jair Bolsonaro (PPR-
RJ) por calúnia, injúria e difama-
çào. Na terça-feira, Bolsonaro fez
discurso na tribuna da Câmara
acusando Fleury de usar "sua em-
preiteira" para comprar depu-
tados do PSD por US$ 30 mil e
USS 50 mil. Fleury pediu à Câma-
ra a suspensão da imunidade par-
lamentar de Bolsonaro, para que
ele possa responder a processo.

O governador evitou entrevis-
tas ontem e fez a declaração, em
tom irritado, numa gravação di-
vulgada por sua assessoria. "Esse
tipo de comportamento é uma pa-
lhaçada e eu não aceito", disse
Fleury, referindo-se a Bolsonaro.

O deputado foi o primeiro par-
lamentar envolvido no caso do
comércio de mandatos — denun-
ciado pelo ex-governador Álvaro
Dias (PP) — a acusar Fleury. Até
terça-feira, o único fato concreto
eram dois encontros entre o go-
vernador e deputados que se filia-
ram ao PSD na mesma semana do
troca-troca de partidos. Fleury
confirmou encontro com os depu-
tados Albano Reis, o Papai Noel
de Quintino, e Paulo de Almeida,
ambos do PSD fluminense. Eles
estiveram no Palácio dos Bandei-
rantes e conversaram com o ir-
mão do governador, Frederico
Coelho Neto, o Lilico, que está no
exterior.

"Esta acusação é absoluta-

mente absurda", disse. Segundo o
governador, Bolsonaro é um ho-
mem que não tem o menor respei-
to pelas instituições, pois pregou
o fechamento do Congresso. O
governador jura que quer a apu-
ração das denúncias "até o fim".
Ontem mesmo Fleury instruiu
seus advogados, logo depois de
uma audiência com o governador
do Amazonas, Gilberto Mestri-
nho.

Segundo Fleury, Bolsonaro fez
as acusações por estar protegido
na imunidade parlamentar. 

"É
muito fácil enxovalhar a honra
das pessoas escudado pela imuni-
dade", disse o governador. 

"Essas
acusações não resistem à menor
prova", afinnou Fleury.

Uso de 
jato 

envolve Collor em

outra denúncia de corrupção

BRASÍLIA — O ex-presidente
Fernando Collor poderá respon-
der a mais um processo por cor-
rupção passiva caso fique com-
provado que o jato Falcon
Mystene 900, prefixo HB-IAD,
que utilizou para uma viagem ás
Ilhas Seichelles logo após sua vi-
tória nas eleições de 1989, foi real-
mente alugado pela Varig à em-
presa suíça Aeroleasing. Na época
da viagem, Collor ainda não tinha
tomado posse, mas a legislação
penal brasileira prevê que está su-
jeito a condenação por corrupção
passiva o funcionário público que
receber vantagem indevida, mes-
mo que 

"fora da função ou antes
de assumi-la".

A pena para esse tipo de crime
— Collor já está sendo processa-
do por corrupção passiva no Su-

BNB aguarda

posse da gráfica
FORTALEZA — O presidente

do Banco do Nordeste, João Me-
lo, disse que o Poder Judiciário
em Alagoas deve até o fim de
outubro fazer a transferência para
o BNB dos bens que foram finan-
ciados pelo banco para a Gráfica
Tribuna de Alagoas, do foragido
Paulo César Farias. Os equipa-
mentos da gráfica, avaliados em
USS 1,5 milhão, pela previsão do
BNB, já deviam ter sido transferi-
dos para o banco.

"A tramitação dessas coisas
em nível de juizes sempre de-
manda um pouco mais de tem-
po, mas vai acontecer. Vai deter-
minar de fato que o banco entre
na posse dos equipamentos e a
partir daí faça um leilão para
outro que deseje implantar um
empreendimento de mesmo ní-
vel", disse João Melo.

premo Tribunal Federal — é de
um a oito anos de reclusão. Além
de corrupção, a Polícia Federal
está investigando a prática do cri-
me do colarinho branco pela comi-
tiva de Collor nessa viagem. O
inquérito foi autorizado em maio
pelo procurador-geral da Repú-
blica, Aristides Junqueira, a partir
de uma denúncia do deputado Jo-
sé Fortunati (PT-RS) de que o
ex-presidente e seus companhei-
ros de viagem mandaram divisas
para o exterior nessa viagem. As
aez pessoas que fizeram parte da
comitiva, segundo a denúncia, te-
riam gasto USS 355,6 mil, quando
as normas do Banco Central só
permitem que cada viajante saia
do país com USS 4 mil. No total,
a comitiva só poderia ter gasto
USS 40 mil.

Cláudio Vieira, ex-secretário
particular de Collor, e todos os
outros gestores das verbas secre-
tas do governo anterior podem ser
condenados a repor aos cofres pú-
blicos, com juros e correção mo-
netária, todo o dinheiro que gas-
taram irregularmente, de acordo
com o que apurou auditoria do
Tribunal de Contas da União.
Eles podem até ser processados
criminalmente.

Há pelo menos um mês o pre-
sidènte Itamar Franco tomou co-
nhecimento de o TCU compro-

-vou que, durante o governo
Collor, as verbas secretas foram
usadas para compra de guaraná
em pó, bolo de aniversário, tafetá,
protetor solar, aluguel de vestido,
pagamento de massagens e na fes-
ta de aniversário da melhor amiga
da primeira-dama.

DPF tenta segurar Elma

FATIMA ALMEIDA
MACEIÓ — A Polícia Federal

está tentando de todas as formas
impedir que a mulher de Paulo
César Farias, Elma, saia do Bra-
sil. Para isso, vale tudo, até indi-
ciá-la como co-responsável no in-
quérito sobre sonegação fiscal que
tramita no DPF de Alagoas. Elma
será ouvida na condição de sócia
minoritária da EPC e da Tratoral,
empresas do marido. Se houver
indício de seu encolvimento, ela
será indiciada.

A data para o interrogatório
não está marcada, mas a polícia
tem pressa. O superintendente do
DPF, José Guedes Bernardi, cum-
pre determinação da cúpula da
polícia de que só Brasília dá infor-
maçòes sobre o caso PC, mas um
assessor revelou que Elma será
ouvida na próxima semana.

A policia quer saber se a parti-
cipaçào da mulher de PC nas em-

presas era ativa ou passiva. 
"Exis-

tem aqueles sócios só de nome,
mas há os que assinam documen-
tos, e se esse é o caso de dona
Elma, ela é co-responsável e será
indiciada", contou o informante.

A possibilidade de que Elma
seja obrigada a depor deixou a
família indignada. Um dos irmãos
de PC, que preferiu não ser identi-
ficado, acha a medida arbitrária e
acertou ao deduzir que se trata de
tentativa para impedir a saída do
Brasil de Elma e os dois filhos.

A família acha que a decisão
do juiz de Menores, Estácio Ga-
ma, de não dar autorização para a
viagem das crianças ao exterior
foi tomada em consonância com a
polícia. Para a família, a sentença
não tem consistência legal e o ad-
vogado de Elma, José Otávio
Acioli, está preparado para impe-
trar recurso na Justiça.

E FEIO, MAS COME

TODO MUNDO

m

Ele é nojento, asqueroso. Um inseto, mesmo.
E é tão pequeno, tão baixo, que ninguém
nota sua presença. Mas ele nunca está
sozinho. Iguais a ele existem aos milhões só
em sua casa. E, olha, não se iluda: eles são
todos iguais. Totalmente sem escrúpulos,
fazem mal à moças e rapazes. Adultos e

crianças. Ele é um ser tão desprezível, que
respirar perto dele pode causar até alergia. E
sabe o que ele gosta mais de comer? Restos
de pele humana. Por isso, só na sua cama
deve ter pelo menos uns 2 milhões se
reproduzindo. Acabe com esta pouca
vergonha. Mantenha Sterilair sempre ligado.

• Elimina as principais causas das alergias respiratórias • Elimina ácaros, fungos e mofos
• Proteje as roupas contra o bolor • Não tem contra-indicaçâo • Capacidade de até 20m3 por aparelho

À VISTA
Sterilair

ESTERILIZADOR DE AR. mw:

CASA & VÍDEO • DE PLÁ • TELERIO • FOTOLÓGICA • FOTOMANIA

MAKRO • LEO FOTO • LOJAS AMERICANAS • MESBLA
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A indústria farmacêutica vem a público
colocar sua posição a respeito do Decreto 793

A indústria farmacêutica foi a introdutora no mercado mundial dos chama-
dos medicamentos genéricos, cuja utilização é uma tendência universal.

2 
Em todos os países do mundo, os medicamentos genéricos são cópias
dos medicamentos de marca comercial e deles derivam - coexistindo li-

vremente no mercado. Cabe ao médico orientar o consumidor na escolha de
uni ou outro produto.

3 
Nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e outros países, o genérico tem
que ser bioequivalente ao remédio de marca do qual é cópia - isto é ,

tem que produzir o mesmo efeito terapêutico no organismo humano. A bio-
equivalência ou biodisponibilidade é garantida por um rigoroso controle de
qualidade, exercido pelas autoridades governamentais.
A Desde que o Decreto 793 foi assinado, em abril, sem que a indústria tives-
¦ se sido ouvida, o setor procura o governo para discutir os equívocos técni-

cos que ele apresenta, de maneira a evitar erros que já foram cometidos em
outros países. Um dos equívocos do Decreto é ignorar a recomendação da
OMS de que a existência de uma eficiente vigilância sanitária, para garantir a
qualidade, é requisito essencial para sua implantação.

5 
0 diálogo só se tornou possível com a nomeação do ministro Henrique
Santillo para a Pasta da Saúde, mas não a tempo de permitir a correção

dos equívocos.

6 
Promulgado no dia 5 de abril último, o Decreto 793 concedeu seis me-
ses de prazo para a adaptação da indústria às novas regras. Mas só no

dia 20 de setembro passado, a Secretaria Nacional da Vigilância Sanitária di-
vulgou as últimas normas técnicas necessárias à essa adaptação. Os seis me-
ses, portanto, reduziram-se a 14 dias.
TT Diante da falta de receptividade por parte do governo, a indústria pro-
/ curou respaldo na Justiça. A 14° Vara da Justiça Federal de Brasília con-
cedeu mandados de segurança contra o Decreto a todos os associados da
ABIFARMA e do SINDUSFARM, a partir do reconhecimento, em sentença de
mérito, dos equívocos e ilegalidades exaustivamente apontados pelo setor.

8 
A indústria reafirma sua intenção de continuar negociando com o go-
verno algumas modificações no decreto, como fazia até o final da se-

mana passada, bem como a introdução, no mercado, do Remédio Popular,

ãue 
poderá chegar à população por um preço até 50% inferior, graças à re-

uçao de margens dos fabricantes, do atacado e das farmácias e da isenção
do Imposto de Importação e do ICMS.

9 
A indústria manifesta sua preocupação com declarações de setores governa-
mentais que tentam desqualificar os mandados de segurança a ela concedi-

dos. A democracia exige, sobretudo, respeito às decisões ofo Poaer Judiciário.

1 íl — 'ndústria informa à população que mobilizará todas as suas forças
I U para evitar qualquer ameaça de desabastecimento do mercado, que

possa surgir em função de medidas coercitivas que venham a impedir a livre
comercialização de medicamentos no país.

Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro
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Bolsonaro reafirma acusação contra Fleury

b Deputado diz que, na negociação com o PSD, parlamentar propôs conversa em empreiteira ligada ao governador de São Paulo

BRASÍLIA — O deputado Jair
Bolsonaro (PPR-RJ), em depoi-
mento de duas horas prestado on-
tem ao corregedor da Câmara, Fer-
nando Lyra (PSB-SP), reafirmou
que uma empreiteira ligada ao go-
vernador de São Paulo, Luiz Antô-
nio Fleury (PMDB), estava por trás
do aliciamento de parlamentares
com pagamentos em dólar para au-
mentar a' bancada do PSD. "Va-
mos nos encontrar com uma em-
preiteira do Fleury", teria dito o
deputado Nobel Moura (PP-RO) a
Bolsonaro, no dia 23 passado, antes
Üe embarcar par São Paulo.

O presidente do PP, Álvaro
Dias, primeiro a denunciar a com-
jíra de deputados pelo PSD, tam-
bém depôs, durante uma hora.
Ele apresentou o deputado Delci-
no Tavares (PP-PR) como nova
testemunha de acusação. "As de-
núncias são de uma evidência
muito grande, são impressionan-
tes", disse Lyra. "Mais impressio-
nante ainda foi que o eles me
narraram reservadamente".

Na parte sigilosa do depoimen-
to, Bolsonaro teria revelado —
dando nomes — que seis depu-
tados receberam oferta de dinhei-
ro para ingressar no PSD, mas só
dois aceitaram. No depoimento,
Bolsonaro detalhou a proposta
que lhe teria feito o líder do PSD,
deputado Onaireves Moura (PR):
USS 20 mil pela filiação, US$ 5
mil mensais até abril, além de
duas intermediárias, de US$ 10
mil e US$ 20 mil.

Na versão de Onaireves, Boi-

Brasília— Arnildo Shulz
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Lyra (E) ouviu Bolsonaro e considerou denúncias "impressionantes"

sonaro exigia ser lançado presi-
dente da República pelo PSD pa-
ra permanecer na bancada, na
qual havia ingressado na véspera
da conversa com o líder. Onaire-
ves anunciou que vai tornar pú-
blicas suas contas bancárias e de-
clarações de renda dos últimos
três anos.

Álvaro Dias e o deputado Del-
cino Tavares acusaram o depu-
tado Itsuo Takayama (PSD-MT)
de ter deixado o PP em troca de
vantagens financeiras — ele ven-
deria seu tempo no horário gratui-
to de TV. "O Álvaro só quer espa-
ço na mídia", defendeu-se
Takayama! Além de Tavares e
Bolsonaro, Álvaro Dias citou Sér-
gio Spada (PP-PR), Francisco Sil-
va (PP-RJ), e Osvaldo Reis (PP-
TO) como deputados que recusa-

ram proposta de dinheiro para se
filiar ao PSD. O advogado Carlos
Nasser, da executiva nacional do
PP, e Renato Assunção, funciona-
rio do gabinete de Reis, são as
outras testemunhas apontadas.
Assunção, segundo Dias, testemu-
nhou uma conversa gravada pela
revista Veja, entre Nobel Moura e
Osvaldo Reis. Esse funcionário te-
ria escondido o gravador, segundo
Reis. Na conversa, Nobel teria di-
to que pagou USS 30 mil para que
o deputado Reditário Cassol tro-
casse o PP pelo PSD.

O corregedor Fernando Lyra
marcou para a próxima semana
os depoimentos dos deputados
Osvaldo Reis (PP-TO) e Francis-
co Silva (PP-RJ), como testemu-
nhas, e Nobel Moura (PSD-RO) e
Onaireves Moura (PSD-PR), líder
da bancada, como acusados.

Governador ameaça com processo
SÃO PAULO — O governador

Luiz Antônio Fleury anunciou
ontem sua intenção de processar o
deputado Jair Bolsonaro (PPR-
RJ) por calúnia, injúria e difama-
ção. Na terça-feira, Bolsonaro fez
discurso na tribuna da Câmara
acusando Fleury de usar "sua em-
preiteira" para comprar depu-
fados do PSD por US$ 30 mil e
LISS 50 mil. Fleury pediu à Câma-
ru a suspensão da imunidade par-
lamentar de Bolsonaro, para que
ele possa responder a processo.

O governador evitou entrevis-
tas ontem e fez a declaração, em
tom irritado, numa gravação di-
yulgada por sua assessoria. "Esse
tipo de comportamento é uma pa-
lhaçada e eu não aceito", disse
Fleury, referindo-se a Bolsonaro.
i

O deputado foi o primeiro par-
lamentar envolvido no caso do
comércio de mandatos — denun-
ciado pelo ex-governador Álvaro
Dias (PP) — a acusar Fleury. Até
terça-feira, o único fato concreto
eram dois encontros entre o go-
vernador e deputados que se filia-
ram ao PSD na mesma semana do
troca-troca de partidos. Fleury
confirmou encontro com os depu-
tados Albano Reis, o Papai Noel
de Quintino, e Paulo de Àlmeida,
ambos do PSD fluminense. Eles
estiveram no Palácio dos Bandei-
rantes e conversaram com o ir-
mão do governador, Frederico
Coelho Neto, o Lilico, que está no
exterior.

"Esta acusação é absoluta-

mente absurda", disse. Segundo o
governador, Bolsonaro é um ho-
mem que não tem o menor respei-
to pelas instituições, pois pregou
o fechamento do Congresso. O
governador jura que quer a apu-
ração das denúncias "até o fim".
Ontem mesmo Fleury instruiu
seus advogados, logo depois de
uma audiência com o governador
do Amazonas, Gilberto Mestri-
nho.

Segundo Fleury, Bolsonaro fez
as acusações por estar protegido
na imunidade parlamentar. 

"É

muito fácil enxovalhar a honra
das pessoas escudado pela imuni-
dade", disse o governador. 

"Essas

acusações não resistem à menor
prova", afirmou Fleury.

Uso de 
jato 

envolve Collor em

outra denúneia de corrupção

, BRASÍLIA — O ex-presidente
Fernando Collor poderá respon-
der a mais um processo por cor-
j-upção passiva caso fique com-
provado que o jato Falcon
Mystene 900, prefixo HB-IAD,
que utilizou para uma viagem às
Jlhas Seichelles logo após sua vi-
tória nas eleições de 1989, foi real-
mente alugado pela Varig à em-
presa suíça Aeroleasing. Na época
da viagem, Collor ainda não tinha
tomado posse, mas a legislação
penal brasileira prevê que está su-
jeito a condenação por corrupção
passiva o funcionário público que
receber vantagem indevida, mes-
mo que 

"fora da função ou antes
de assumi-la".

¦ A pena para esse tipo de crime
— Collor já está sendo processa-
do por corrupção passiva no Su-

BNB aguarda

posse da gráfica
FORTALEZA — O presidente

do Banco do Nordeste, João Me-
lo, disse que o Poder Judiciário
em Alagoas deve até o fim de
outubro fazer a transferência para
o BNB dos bens que foram finan-
ciados pelo banco para a Gráfica
Tribuna de Alagoas, do foragido
Paulo César Farias. Os equipa-
mentos da gráfica, avaliados em
USS 1,5 milhão, pela previsão do
BNB, já deviam ter sido transferi-
dos para o banco.

"A tramitação dessas coisas
em nível de juizes sempre de-
manda um pouco mais de tem-
po, mas vai acontecer. Vai deter-
minar de fato que o banco entre
na posse dos equipamentos e a
partir dai faça um leilão para
outro que deseje implantar um
empreendimento de mesmo ni-
vel", disse João Melo.

premo Tribunal Federal — é de
um a oito anos de reclusão. Além
de corrupção, a Policia Federal
está investigando a prática do cri-
me do colarinho branco pela comi-
tiva de Collor nessa viagem. O
inquérito foi autorizado em maio
pelo procurador-geral da Repú-
blica, Aristides Junqueira, a partir
de uma denúncia do deputado Jo-
sé Fortunati (PT-RS) de que o
ex-presidente e seus companhei-
ros de viagem mandaram divisas
para o exterior nessa viagem. As
dez pessoas que fizeram parte da
comitiva, segundo a denúncia, te-
riam gasto USS 355,6 mil, quando
as normas do Banco Central só
permitem que cada viajante saia
do país com USS 4 mil. No total,
a comitiva só poderia ter gasto
USS 40 mil.

Cláudio Vieira, ex-secretário
particular de Collor, e todos os
outros gestores das verbas secre-
tas do governo anterior podem ser
condenados a repor aos cofres pú-
blicos, com juros e correção mo-
netária, todo o dinheiro que gas-
taram irregularmente, de acordo
com o que apurou auditoria do
Tribunal de Contas da União.
Eles podem até ser processados
criminalmente.

Há pelo menos um mês o pre-
sidente Itamar Franco tomou co-
nhecimento de o TCU compro-
vou que, durante o governo
Collor, as verbas secretas foram
usadas para compra de guaraná
em pó, bolo de aniversário, tafetá,
protetor solar, aluguel de vestido,
pagamento de massagens e na fes-
ta de aniversário da melhor amiga
da primeira-dama.

DPF tenta segurar Elina

FATIMA ALMEIDA
MACEIÓ — A Polícia Federal

está tentando de todas as formas
impedir que a mulher de Paulo
César Farias, Elma, saia do Bra-
sil. Para isso, vale tudo, até indi-
ciá-la como co-responsável no in-
quérito sobre sonegação fiscal que
tramita no DPF de Alagoas. Elma
será ouvida na condição de sócia
minoritária da EPC e da Tratoral,
empresas do marido. Se houver
indício de seu encolvimento, ela
será indiciada.

A data para o interrogatório
não está marcada, mas a polícia
tem pressa. O superintendente do
DPF. José Guedes Bemardi, cttm-
pre determinação da cúpula da
polícia de que só Brasília dá infor-
maçòes sobre o caso PC, mas um
assessor revelou que Elma será
ouvida na próxima semana.

A policia quer saber se a parti-
cipação da mulher de PC nas em-

í

presas era ativa ou passiva. 
"Exis-

tem aqueles sócios só de nome,
mas há os que assinam documen-
tos, e se esse é o caso de dona
Elma, ela é co-responsável e será
indiciada", contou o informante.

A possibilidade de que Elma
seja obrigada a depor deixou a
família indignada. Um dos irmãos
de PC, que preferiu não ser identi-
ficado, acha a medida arbitrária e
acertou ao deduzir que se trata de
tentativa para impedir a saída do
Brasil de Elma e os dois filhos.

A família acha que a decisão
do juiz de Menores, Estácio Ga-
ma, de não dar autorização para a
viagem das crianças ao exterior
foi tomada em consonância com a
policia. Para a família, a sentença
não tem consistência legal e o ad-
vogado de Elma, José Otávio
Acioli, está preparado para impe-
trar recurso na Justiça.

E FEIO, MAS COME

TODO MUNDO

mm

Ele é nojento, asqueroso. Um inseto, mesmo.
E é tão pequeno, tão baixo, que ninguém
nota sua presença. Mas ele nunca está
sozinho. Iguais a ele existem aos milhões só
em sua casa. E, olha, não se iluda: eles são
todos iguais. Totalmente sem escrúpulos,
fazem mal à moças e rapazes. Adultos e

crianças. Ele é um ser tão desprezível, que
respirar perto dele pode causar até alergia. E
sabe o que ele gosta mais de comer? Restos
de pele humana. Por isso, só na sua cama
deve ter pelo menos uns 2 milhões se
reproduzindo. Acabe com esta pouca
vergonha. Mantenha Sterilair sempre ligado.

• Elimina as principais causas das alergias respiratórias • Elimina ácaros, fungos e mofos
' Proteje as roupas contra o bolor • Não tem contra-indicação • Capacidade de até 20m3 por aparelho

A VISTA ESTERIUZADOR DE AR.

CASA & VÍDEO • DE PLA • TELERIO • FOTOLOGICA • FOTOMANIA

MAKRO • LEO FOTO • LOJAS AMERICANAS • MESBLA
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A indústria farmacêutica vem a público
colocar sua posição a respeito do Decreto 793

J 
A indústria farmacêutica foi a introdutora no mercado mundial dos chama-
dos medicamentos genéricos, cuja utilização é uma tendência universal.

<y Em todos os países do mundo, os medicamentos genéricos são cópias
^ dos medicamentos de marca comercial e deles derivam - coexistindo li-
vremente no mercado. Cabe ao médico orientar o consumidor na escolha de
um ou outro produto.
O Nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e outros países, o genérico tem
«J que ser bioequivalente ao remédio de marca do qual é cópia - isto é ,
tem que produzir o mesmo efeito terapêutico no organismo humano. A bio-
equivalência ou biodisponibilidade é garantida por um rigoroso controle de
qualidade, exercido pelas autoridades governamentais.
A Desde que o Decreto 793 foi assinado, em abril, sem que a indústria tives-
t se sido ouvida, o setor procura o governo para discutir os equívocos técni-
cos que ele apresenta, de maneira a evitar erros que já foram cometidos em
outros países. Um dos equívocos do Decreto é ignorar a recomendação da
OMS de que a existência de uma eficiente vigilância sanitária, para garantir a
qualidade, é requisito essencial para sua implantação.

5 
0 diálogo só se tornou possível com a nomeação do ministro Henrique
Santillo para a Pasta da Saúde, mas não a tempo de permitir a correção

dos equívocos.
r Promulgado no dia 5 de abril último, o Decreto 793 concedeu seis me-
O ses de prazo para a adaptação da indústria às novas regras. Mas só no
dia 20 de setembro passado, a Secretaria Nacional da Vigilância Sanitária di-
vulgou as últimas normas técnicas necessárias à essa adaptação. Os seis me-
ses, portanto, reduziram-se a 14 dias.

7 
Diante da falta de receptividade por parte do governo, a indústria pro-
curou respaldo na Justiça. A 14s Vara da Justiça Federal de Brasília con-

cedeu mandados de segurança contra o Decreto a todos os associados da
ABIFARMA e do SINDUSFARM, a partir do reconhecimento, em sentença de
mérito, dos equívocos e ilegalidades exaustivamente apontados pelo setor.

O A indústria reafirma sua intenção de continuar negociando com o go-
O verno algumas modificações no decreto, como fazia até o final da se-
mana passada, bem como a introdução, no mercado, do Remédio Popular,

3ue 
poderá chegar à população por um preço até 50% inferior, graças à re-

ução de margens dos fabricantes, do atacado e das farmácias e da isenção
do Imposto de Importação e do ICMS.

9 
A indústria manifesta sua preocupação com declarações de setores governa-
mentais que tentam desqualificar os mandados de segurança a ela concedi-

dos. A democracia exige, sobretudo, respeito às decisões ao Poder Judiciário.
"I 

fl A indtistria informa a populagao que mobilizarci todas as suas forgas
I U para evitar qualquer ameaga de cfesabastecimento do mercado, queae medidas coercitivas aue venham a impedir a livrepossa surgir em função i

comercialização de medicamentos no país.
que' impedir,

Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro
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TEODOMIRO BRAGA, com sucursais

A casa de Ulysses Guimarães em São Paulo continua exa-
/\tamente como na época em que ele era vivo. Um ano
depois da trágica morte do Senhor Diretas no mar de Angra
dos Reis, os empregados arrumam e limpam tudo diariamen-
te, como se esperassem a volta do doutor e dona Mora.

As cenas da casa vão ao ar hoje no Globo Repórter sobre
Ulysses, que também reconstituirá a cena do acidente que o
matou.

Na Rede Manchete, o documentário Ulysses cidadão
mostra, também hoje à noite, a gravação original de seu
primeiro discurso como presidente da Câmara, em 1956. No
vídeo, o amigo da vida inteira Renato Archer lembra da
surpresa de dona Mora com o pedido de casamento de
Ulysses — feito pelo secretário dele, Oswaldo Manicardi.

À tarde, em Cuiabá, o prefeito Dante de Oliveira inaugu-
ra o monumento a Ulysses — uma estrutura de concreto de 11
metros de altura que sustenta um pássaro de bronze de 300
quilos. Ministros, governadores e líderes políticos assistirão à
inauguração ao som da Aleluia de Haendel, executada pela
Orquestra Sinfônica da UFMT.

O Congresso também presta sua homenagem ao timonei-
ro da Constituinte de 1988, numa sessão solene na próxima
quarta-feira.

Galinhas não
O deputado Onaireves

Moura informa:
Não é verdade que te-

nha praticado sonegação fiscal
nos bingos que promovia. Co-
mo é possível fazer sonegação
de algo que não é amparado
pela lei?

Nunca roubei galinhas
na minha vida. Não sei se é
crime ou não roubar galinhas.
Na verdade, nunca tive gali-
nhas.

Parasita
O que faz Márcio Braga

na Secretaria Nacional de Es-
portes, além de embolsar de
vez em quando algumas diárias
irregularmente?

Pelo telefone
O advogado do Congresso

Saulo Ramos torcia desespera-
damente ontem para receber
um. telefonema em seu aparta-
mento de São Paulo.

Era a única forma de ele
saber o número do telefone do
imóvel para onde se mudou até
a conclusão da reforma em sua
casa.

O dono do apartamento, o
cantor Roberto Carlos, esque-
ceu-se do número do aparelho.
Glória macabra

O deputado estadual José
Guilherme Godinho, o Sivuca,
teve sua noite de glória no Jô
Soares onze e meia de anteon-
tem, quando pregou seu lema"Bandido bom é bandido mor-
to", e defendeu fervorosamen-
te a pena de morte.

Sivuca foi aplaudidíssimo
pelo auditório no final da en-
trevista, numa cena que deixou
Jô Soares constrangido.
Já vai tarde

O Vasco ganha um reforço
fortíssimo nos próximos me-
ses.

O diretor de futebol Euri-
co Miranda promete deixar o
clube até janeiro de 1994.
Sem rumo

O presidente da CPI da
Pistolagem, Freire Júnior, fí-
cou desorientado na sessão
de ontem pelos depoimentos
que vincularam o governador
Oswaldo Pianna (PP-RO),
seu aliado político, com o as-
sassinato do senador Olavo
Pires. '

Tão desorientado que
entrou por engano no ba-
nheiro feminino, assustando
uma funcionária que lavava
as mãos.

Rosane II
A ex-namorada de Itamar

Lisle Lucena não escondeu sua
decepção por ter sido ignorada
pelo presidente na sessão cine-
matográfica de anteontem à
noite, no Palácio do Planalto,
em homenagem a Ulysses Gui-
marães.

De saia curta, Lisle estava
na quarta fileira do auditório e
esboçou um sorriso sem graça
quando ele entrou e se ajeitou
na primeira fila, sem cumpri-
mentá-la.

Depois, esfregando os
olhos, Lisle fez cara de choro.
Pacheco barrado

Os poemas pornográficos
de Álvaro Pacheco não sedu-
zem mais ninguém.

Na eleição de ontem os ve-
lhinhos da ABL preferiram
João Ubaldo Ribeiro, um es-
critor de verdade.

Santo prêmio
A Arquidiocese do Rio

inovou ontem e, através de seu
Conselho Cultural, instituiu o
Prêmio São Sebastião.

A honraria caberá a profis-
sionais cristãos e será dividida
em quatro categorias (Literatura,
Artes, Teatro e Televisão).

O conselho também criou
o Prêmio Personalidade e já
escolheu o primeiro homena-
geado: Dom Eugênio Sales. A
primeira premiação será no dia
do santo padroeiro do Rio, 20
de janeiro de 1994.
'Jabazinho' caro

A seguradora da CEF, a
Sasse, está enviando luxuoso
presente a parlamentares, de-
nuncia o deputado Maurílio
Ferreira Lima (PMDB-PE).

O jabá é uma caixa avelu-
dada de quase um metro de
comprimento contendo uma fi-
ta de videocássete e dois livros
em papel còuchê.

O presidente da Sasse, Pe-
dro de Freitas, já disse ontem
que é culpa de seu antecessor,
Manoel Matos.
Ministros na TV

O ministro da Saúde, Hen-
rique Santillo, fala hoje, em re-
de nacional de rádio e televi-
são, para reafirmar a validade
do decreto que obriga os labo-
ratórios a destacarem o nome
genérico dos remédios.

Na terça-feira, Dia das
Crianças, será a vez do minis-
tro da Educação, Murílio Hin-
gel, que explicará as ações do
governo para combater a eva-
são escolar.

LANCE-LIVRE
Parlamentares que integram o grupo

brasileiro no Parlamento Latino-America-
no aprovaram ontem nota de apoio ao
deputado Ney Lopes (PFL-RN), que im-
pediu a negociata de USS 120 milhões
para informatização da entidade.

Recomendação do treinador Mário Sêr-
gio aos jogadores do Corinthians: "Não me
chamem de professor. Sou semi-analfabeto.
Mc chamem de Mário Sérgio."

O governador Fleury exibe uma agenda
tipica de candidato a presidente pronta.
Dia 15, a pretexto de cumprir eompromis-
sos de seu governo e do partido, começará
a percorreu) pais.

A chapa única pela qual o ex-prefeito
Marcello Alencar será eleito presidente re-
gional do PSDB, dia 17, chama-se Mário
Covas.

Depois de se casar, na próxima segun-
da-feira, com Vera Malaguti, o vice-gover-
nador do Rio, Nilo Batista, dará um tem-
po na violência do estado e passará a
lua-de-mel na Bahia.

Para comemorar hoje seus 85 anos,
Adolpho Blocb receberá 200 convidados
em almoço na sede da Manchete, decora-
da com tapeçarias especialmente para a
ocasião. Os funcionários estão com os
salários atrasados há 15 dias.

Um leitor reclama que a farmácia
Drogasil está vendendo remédio proibi-
do de ser comercializado pelo Ministé-
rio da Saúde, o anticoncepcional Nco-
vlar.

Três centros de aprendizagem da Con-
federação Nacional do Transporte serão
construídos na Bahia. O presidente da
entidade, Clésio Andrade, anunciou o
projeto a ACM quarta-feira.

O senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ)
toma posse hoje como chanceler da Uni-
versidade do Norte Fluminense, função
criada por ele mesmo, para ficar acima
do reitor, mas sem receber salário.

Até na ABL a bancada do Sarney é
fraca.

Conceição condena 
proposta 

do FMI

¦ Economista revela em seminário da ESG plano de acabar com cruzeiro e soberania
CLAUDIA ANTUNES

O Banco Mundial e o Fundo'
Monetário Internacional estão em-
penhados em que o Brasil acabe
com a moeda nacional, como única
maneira de combater a inflação. A
informação foi dada ontem pela
economista Maria da Conceição
Tavares, ao participar de um semi-
nário na Escola Superior de Guerra
(ESG) sobre revisão constitucional."A ideologia neoliberal está toman-
do arès de loucura", indignou-se
Conceição, que preside o Instituto
dos Economistas do Rio e na sema-
na passada assistiu em Washington
a um seminário do Banco Mundial.

A economista revelou que o
FMI propôs diretamente ao mi-
nistro Fernando Henrique Cardo-
so, em sua última reunião, que o
Brasil criasse um currency boará
(conselho monetário), que admi-
nistraria uma moeda paralela ao
cruzeiro real, indexada ao dólar e
às reservas cambiais. Por essa
proposta, já defendida pelo novo
negociador da dívida externa, An-
dré Lara Resende, essa nova moe-
da permaneceria estável e valori-
zada, enquanto o cruzeiro,
utilizado pela maioria dos brasi-
leiros, perderia rapidamente qual-
quer valor."Não basta acabar com o défi-

Marcelo Tabach-- 26/8/92

Conceição à ESG: ' VnêõíiEerc^r^^tàlomando ares de loucura'

cit público. Agora os pensadores
de Washington dizem que temos
de ter superávit permanente e aca-
bar com a dívida interna, coisa
que ninguém, nem os Estados
Unidos, fez. O fim da moeda na-
cional é o fim do Estado sobera-
no. É o modelo de Hong Kong e
da Letônia. É o fim de qualquer
projeto nacional de desenvolvi-
mento", disse Conceição, lem-
brando que autoridades do pró-
prio governo americano admi-
tiram que a receita do FMI foi em
parte responsável pela recente re-
belião na Rússia.

A economista adiantou que Fer-
nando Henrique recusou a propos-
ta do currency board. Em troca, os
negociadores do FMI propuseram
o choque fiscal de USS 25 bilhões,
que está sendo discutido no gover-
no desde que o ministro chegou dos
Estados Unidos, sábado passado.

Hora crucial — "Vivemos
uma hora absolutamente crucial, e
a questão terrível, sobre a qual não
há acordo nenhum, é como comba-
ter a inflação. Vinte por cento da
população estão ganhando rios de
dinheiro com isso", disse Maria da
Conceição. Em um intervalo dos

debates, ela propôs ao ex-ministro
Marcílio Marques Moreira, outro
participante do seminário, que se
convocasse reunião de todos ós
economistas e ex-ministros da Fa-
zenda para discutir o problema."Hoje cada maluco tem um planò
salvador da pátria. Vamos fazer
uma agenda mínima", disse Corf-
ceição a Marcílio. "Vou ligar parji
o Fernando (Henrique). Se elf
mantiver o pessoal trancado 24 ho-
ras a pão e suco de laranja, alguma
coisa teria que sair."

"Concordo", disse um Marcílio
não muito entusiasmado, ao se]r
perguntado se toparia participar dp
tal reunião. O economista e ex-mi1-
nistro Celso Furtado, que também
falou no seminário, mostrou-se cé,-
tico. "É uma idéia muito ingênuà
da Conceição, que é uma idealis;-
ta. Não adiantaria botar eu e o
Marcílio numa sala que ninguém
abriria mão de suas convicções. Ó
que é preciso é uma decisão politi-
ca, e isso só com um governo for-
te", disse Furtado. Pessismista, o
economista acredita que hoje o
sistema Financeiro evita a hiperin,-
fiação, mas deverá provocá-la ca-
so Lula vença as próximas eleir
ções. "Aí vão obrigá-lo a ceder ao
poder dos bancos", previu.

Uma antiga relação de amor e ódio

¦ Os militares e a

esquerda ainda

têm teses comuns

ex-guerrilheiro e deputado
vJ petista José Genoíno "é um
exemplo de representante do povo
voltado para os interesses nacio-
nais". A economista Maria da
Conceição Tavares, militante con-
tra a ditadura, é uma "infatigável
idealista". Acreditem se quiser,
mas os elogios partiram do gene-
ral Otávio Costa, que foi porta-
voz do governo Médici. As decla-
rações do general são reveladoras

da relação de amor e ódio entre os
militares e a esquerda, patente on-
tem no seminário da ESG.

Nacionalistas, desconfiados
das intenções dos Estados Uni-
dos, os militares compartilham
muitas teses da esquerda sobre o
papel do Estado e a soberania
nacional. Mas os ressentimentos
são muitos. Em meio a uma dis-
cussão acalorada com o comenta-
rista econômico Luís Nassif, que
defendia a descentralização radi-
cal, Conceição deixou o auditório •
para fumar. "A única vez em que
não me foi permitido fumar eu
estava numa dependência da Poli-
cia do Exército", disse ela

O general Oswaldo Muniz Oli-
va, ex-comandante da ESG, não
resistiu à provocação. 

"Eu não
sabia que tínhamos inventado a
doutrina de que em auditórios é
proibido fumar", respondeu, para
emendar: "Mas eu concordo com
a Maria da Conceição em que
nem sempre descentralizar é a so-
lução no Brasil."

No debate sobre o papel dos
militares, houve consenso de que
deve ser mantida a função consti-
tucional das Forças Armadas, de
só intervir internamente a pedida
dos poderes constituídos. Houve
queixas sobre a fatia do orçamen-

to destinada aos militares, mas o
general Otávio Costa foi com-
preensivo. 

"O orçamento deve se
subordinar às prioridades. Seria
no mínimo constrangedor pedir a
famintos e doentes recursos para
melhor defender a soberania."

Os militares mostraram-se con-
trários à sua participação em tare-
fas policiais. 

"Não estamos prepa-
rados para isso", disse o brigadeiro
Sérgio Xavier Ferola, comandante
da ESG. Para o brigadeiro, o go-
vernador Leonel Brizola fez bem
em chamá-los para desmobilizar o
bloqueio da Rio-São Paulo pelos
caminhoneiros.
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TEODOMIRO BRAGA, com sucursals

A casa dc Ulysses Guimarães em São Paulo continua exa-
/\tamente como na época em que ele era vivo. Um ano
depois da trágica morte do Senhor Diretas no mar de Angra
dos Reis, os empregados arrumam e limpam tudo diariamen-
te, como se esperassem a volta do doutor e dona Mora.

As cenas da casa vão ao ar hoje no Globo Repórter sobre
Ulysses, que também reconstituirá a cena do acidente que o
matou.

Na Rede Manchete, o documentário Ulysses cidadão
mostra, também hoje à noite, a gravação original de seu
primeiro discurso como presidente da Câmara, em 1956. No
vídeo, o amigo da vida inteira Renato Archer lembra da
surpresa de dona Mora com o pedido de casamento de
Ulysses — feito pelo secretário dele, Oswaldo Manicardi.

À tarde, em Cuiabá, o prefeito Dante de Oliveira inaugu-
ra o monumento a Ulysses — uma estrutura de concreto de 11
metros de altura que sustenta um pássaro de bronze de 300
quilos. Ministros, governadores e líderes políticos assistirão á
inauguração ao som da Aleluia de Haendel, executada pela
Orquestra Sinfônica da UFMT.

O Congresso também presta sua homenagem ao timonei-
ro da Constituinte de 1988, numa sessão solene na próxima
quarta-feira.

Galinhas não
O deputado Onaireves

Moura informa:
Não é verdade que te-

nha praticado sonegação fiscal
nos bingos que promovia. Co-
mo é possível fazer sonegação
de algo que não é amparado
pela lei?

Nunca roubei galinhas
na minha vida. Não sei se é
crime ou não roubar galinhas.
Na verdade, nunca tive gali-
nhas.
Parasita

O que faz Márcio Braga
na Secretaria Nacional de Es-
portes, além de embolsar de
vez em quando algumas diárias
irregularmente?
Pelo telefone

O advogado do Congresso.
Saulo Ramos torcia desespera-
damente ontem para receber
um telefonema em seu aparta-
mento de São Paulo.

Era a única forma de ele
saber o número do telefone do
imóvel para onde se mudou até
a conclusão da reforma em sua
casa.

O dono do apartamento, o
cantor Roberto Carlos, esque-
ceu-se do número do aparelho.
Glória macabra

O deputado estadual José
Guilherme Godinho, o Sivuca,
teve sua noite de glória no Jô
Soares onze e meia de anteon-
tem, quando pregou seu lema"Bandido bom é bandido mor-
to", e defendeu fervorosamen-
te a pena de morte.

Sivuca foi aplaudidíssimo
pelo auditório no final da en-
trevista, numa cena que deixou
Jô Soares constrangido.
Já vai tarde

O Vasco ganha um reforço
fortíssimo nos próximos me-
ses.

O diretor de futebol Euri-
co Miranda promete deixar o
clube até janeiro de 1994.
Sem rumo

O presidente da CPI da
Pistolagem, Freire Júnior, fi-
cou desorientado na sessão
de ontem pelos depoimentos
que vincularam o governador
Oswaldo Pianna (PP-RO),
seu aliado político, com o as-
sassinato do senador Olavo
Pires.

Tão desorientado que
entrou por engano no ba-
nheiro feminino, assustando
uma funcionária que lavava
as mãos.

Rosane II
A ex-namorada de Itamar

Lisle Lucena não escondeu sua
decepção por ter sido ignorada
pelo presidente na sessão cine-
matográfica de anteontem à
noite, no Palácio do Planalto,
em homenagem a Ulysses Gui-
marães.

De saia curta, Lisle estava
na quarta fileira do auditório e
esboçou um sorriso sem graça
quando ele entrou e se ajeitou
na primeira fila, sem cumpri-
mentá-la.

Depois, esfregando os
olhos, Lisle fez cara de choro.
Pacheco barrado

Os poemas pornográficos
de Álvaro Pacheco não sedu-
zem mais ninguém.

Na eleição de ontem os ve-
lhinhos da ABL preferiram
João Ubaldo Ribeiro, um es-
critor de verdade.

Santo prêmio
A Arquidiocese do Rio

inovou ontem e, através de seu
Conselho Cultural, instituiu o
Prêmio São Sebastião.

A honrària caberá a profis-
sionais cristãos e será dividida
em quatro categorias (Literatura,
Artes, Teatro e Televisão).

O conselho também criou
o Prêmio Personalidade e já
escolheu o primeiro homena-
geado: Dom Eugênio Sales. A
primeira premiação será no dia
do santo padroeiro do Rio, 20
de janeiro de 1994.
'Jabazinho' 

caro
A seguradora da CEF, a

Sasse, está enviando luxuoso
presente a parlamentares, de-
nuncia o deputado Maurílio
Ferreira Lima (PMDB-PE).

O jabá é uma caixa avelu-
dada de quase um metro de
comprimento contendo uma fi-
ta de videocassete e dois livros
em papel couché.

O presidente da Sasse, Pe-
dro de Freitas, já disse ontem
que é culpa de seu antecessor,
Manoel Matos.
Ministros na TV

O ministro da Saúde, Hen-
rique Santillo, fala hoje, em re-
de nacional de rádio e televi-
são, para reafirmar a validade
do decreto que obriga os labo-
ratórios a destacarem o nome
genérico dos remédios.

Na terça-feira, Dia das
Crianças, será a vez do minis-
tro da Educação, Murílio Hin-
gel, que explicará as ações do
governo para combater a eva-
são escolar.

LANCE-LIVRE

Parlamentares que integram o grupo
brasileiro no Parlamento Latino-America-
no aprovaram ontem nota de apoio ao
deputado Ney Lopes (PFL-RN), que im-
pediu a negociata de US$ 120 milhões
para informatização da entidade.

Recomendação do treinador Mário Sér-
gio aos jogadores do Corinthians: "Não me
chamem dc professor. Sou semi-analfabeto.
Mc chamem de Mário Sérgio."

O governador Fleury exibe uma agenda
tipica dc candidato a presidente pronta.
Dia 15, a pretexto dc cumprir compromis-
sos de seu governo e do partido, começará
a percorrcr.0 país.

A chapa única pela qual o ex-prefeito
Marcello Alencar será eleito presidente re-
gional do PSDB, dia 17, chama-se Mário
Covas.

Depois de se casar, na próxima segun-
da-feira, com Vera Malaguti, o vice-gover-
nador do Rio, Nilo Batista, dará um tem-
po na violência do estado e passará a
lua-de-mel na Bahia

Para comemorar hoje seus 85 anos,
Adolpho Bloch receberá 200 convidados
em almoço na sede da Manchete, decora-
da com tapeçarias especialmente para a
ocasião. Os funcionários estão com os
salários atrasados há 15 dias.

Um leitor reclama que a farmácia
Drogasil está vendendo remédio proibi-
do dc ser comercializado pelo Ministé-
rio da Saúde, o anticoncepcional Neo-
vlar.

Três centros de aprendizagem da Con-
federação Nacional do Transporte serão
construídos na Bahia. O presidente da
entidade, Clésio Andrade, anunciou o
projeto a ACM quarta-feira.

O senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ)
toma posse hoje como chanceler da Uni-
versidade do Norte Fluminense, função
criada por ele mesmo, para ficar acima
do reitor, mas sem receber salário.

Até na ABL a bancada do Sarney è
fraca.

Conceição condena 
proposta 

do FMI

¦ Economista revela em seminário da ESG plano de acabar com cruzeiro e soberania
CLAUDIA ANTUNES

O Banco Mundial e o Fundo
Monetário Internacional estão em-
penhados em que o Brasil acabe
com a moeda nacional, como única
maneira de combater a inflação. A
informação foi dada ontem pela
economista Maria da Conceição
Tavares, ao participar de um semi-
nário na Escola Superior de Guerra
(ESG) sobre revisão constitucional."A ideologia neoliberal está toman-
do ares de loucura", indignou-se
Conceição, que preside o Instituto
dos Economistas do Rio e na sema-
na passada assistiu em Washington
a um seminário do Banco Mundial.

A economista revelou que o
FMI propôs diretamente ao mi-
nistro Fernando Henrique Cardo-
so, em sua última reunião, que o
Brasil criasse um currency board
(conselho monetário), que admi-
nistraria uma moeda paralela ao
cruzeiro real, indexada ao dólar e
às reservas cambiais. Por essa
proposta, já defendida pelo novo
negociador da dívida externa, An-
dré Lara Resende, essa nova moe-
da permaneceria estável e valori-
zada, enquanto o cruzeiro,
utilizado pela maioria dos brasi-
leiros, perderia rapidamente qual-
quer valor.

"Não basta acabar com o défi-

Marcelo Tabach -

IH, 
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Conceição à ESG: "Ó neoliberalismo está tomando ares de loucura

cit público. Agora os pensadores
de Washington dizem que temos
de ter superávit permanente e aca-
bar com a dívida interna, coisa
que ninguém, nem os Estados
Unidos, fez. O fim da moeda na-
cional é o fim do Estado sobera-
no. É o modelo de Hong Kong e
da Letônia. É o fim de .qualquer
projeto nacional de desenvolvi-
mento", disse Conceição, lem-
brando que autoridades do pró-
prio governo americano admi-
tiram que a receita do FMI foi em
parte responsável pela recente re-
belião na Rússia.

A economista adiantou que Fer-
nando Henrique recusou a propos-
ta do currency board. Em troca, os
negociadores do FMI propuseram
o choque fiscal de US$ 25 bilhões,
que está sendo discutido no gover-
no desde que o ministro chegou dos
Estados Unidos, sábado passado.

Hora crucial — "Vivemos
uma hora absolutamente crucial, e
a questão terrível, sobre a qual não
há acordo nenhum, é como comba-
ter a inflação. Vinte por cento da
população estão ganhando rios de
dinheiro com isso", disse Maria da
Conceição. Em um intervalo dos

debates, ela propôs ao ex-ministro
Marcílio Marques Moreira, outra
participante do seminário, que se
convocasse reunião de todos os
economistas e ex-ministros da Fa-
zenda para discutir o problema;"Hoje cada maluco tem um plano
salvador da pátria. Vamos fazer
uma agenda mínima", disse Con-
ceição a Marcílio. "Vou ligar para1
o Fernando (Henrique). Se ele
mantiver o pessoal trancado 24 ho:
ras a pão e suco de laranja, alguma
coisa teria que sair."

"Concordo", disse um Marcílio
não muito entusiasmado, ao ser
perguntado se toparia participar de
tal reunião. O economista e ex-mi-
nistro Celso Furtado, que também
falou no seminário, mostrou-se cé-
tico. "É uma idéia muito ingênua
da Conceição, que é uma idealis-
ta. Não adiantaria botar eu e ó
Marcílio numa sala que ninguém
abriria mão de suas convicções. O
que é preciso é uma decisão políti- ¦
ca, e isso só com um governo for- '
te", disse Furtado. Pessismista, o
economista acredita que hoje of
sistema financeiro evita a hiperin-;
fiação, mas deverá provocá-la ca->
so Lula vença as próximas elei-«
ções. "Aí vão obrigá-lo a ceder ao'
poder dos bancos", previu.

Uma antiga relação de amor e ódio

Os militares e a

esquerda ainda

têm teses comuns
ex-guerrilheiro e deputa-

vy do petista José Genoíno "é
um exemplo de representante do
povo voltado para os interesses
nacionais". A economista Ma-
ria da Conceição Tavares, mili-
tante contra a ditadura, é uma"infatigável idealista". Acreditem
se quiser, mas os elogios partiram
do general Otávio Costa, que foi
porta-voz do governo Médici. As
declarações do general são revela-

doras da relação de amor e ódio
entre os militares e a esquerda,
patente ontem no seminário da
ESG.

Nacionalistas, desconfiados
dos Estados Unidos, os militares
compartilham muitas teses da es-
querda sobre o Estado e a sobera-
nia nacional. Mas os ressentimen-
tos são muitos. Em meio a uma
discussão acalorada com o co-
mentarista econômico Luís Nas-
sif, que defendia a descentraliza-
ção radical, Conceição deixou o
auditório para fumar. "A única
vez em que não me foi permitido
fumar eu estava numa dependên-

cia da Polícia do Exército", disse.
O general Oswaldo Muniz Oli-

va, ex-comandante da ESG, não
resistiu. "Eu não sabia que tinha-
mor, inventado a ebuírina de que
em auditórios é proibido fumar",
respondeu, para emendar: "Mas
concordo com a Maria da Con-
ceição em que nem sempre des-
centralizar é a solução."

No seminário, houve consenso
no de que deve ser mantida a
função constitucional das Forças
Armadas, de só intervir interna-
mente a pedido dos poderes cons-
tituídos. Houve queixas sobre a
fatia do orçamento destinada aos

militares, mas o general Otávio
Costa minimizou-as. "O orça-
mento deve se subordinar às prio-
ridades. Sena no mínimo cons-
irar;--'-r p:dlr a famintos e
Poente! recursos pi;a melhor de-
fender a soberania/'

Contrário, como seus colegas,
à participação dos militares em
tarefas policiais, o brigadeiro Sér-
gio Xavier Ferolla, comandante
da ESG, achou que o governador
Leonel Brizola fez bem em convo-
cá-los contra o bloqueio da Rio-
São Paulo pelos caminhoneiros,"uma 

questão de segurança públi-
ca."
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Memorial ]
' ¦ Convento onde

; religiosa viveu e
local de romaria

SALVADOR 
— Desde a

morte de irma Dulce, em
marijo de 1992, o Convento
Santo Antonio, onde ela pas-sou a maior parte da sua vida,

; em Salvador, passou a ser visi-
tado por admiradores saudo-

< sos e pessoas que querem co-
] nhecer a historia de sua

dedicagao aos pobres. Por isso,
J a familia de irma Dulce decidiu

expor seus pertences num me-
! morial inaugurado dia 15 de
; agosto passado, quando ela

completaria 60 anos de vida
religiosa.
Construido numa area de
340 metros quadrados do con-

1 vento, o Memorial Irma Dulce
tem um acervo de aproximada-mente 

quatro mil pegas. Ha
recortes de jornais coleciona-
dos desde 1947, fotos, cartas,
uma replica do quarto onde
viveu seus ultimos dias, o dia-
rio medico dos seus 16 meses
de agonia e um manequim ves-
tido com o habito da freira,
dando a impressao de que ela

« continua ali, cuidando de seus
protegidos.
0 memorial foi construido

com a ajuda de empresarios
baianos, como Angelo Calmon

de Sa, Norberto Odebrecht eJose Joaquim de Carvalho, que
doaram US$ 35 mil. As Obras
Sociais Irma Dulce sao o lega-
do filantropico deixado pela
religiosa. Alem do Hospital
Santo Antonio, ela construiu

e
«*

Salvador — Abdiol Alvos

Um manequim mostra o hábito que era usado por irmã Dulce
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Garoa transforma São Paulo

em caos de manhã e à noite

¦ Acidentes congestionam trânsito pelo terceiro dia seguido
SÃO PAULO — Há três dias a

cidade amanhece e anoitece um
caos. A garoa, que deu até sam-
ba para São Paulo, transforma
trajetos pequenos em exercício
de paciência para os motoristas.
Ontem nào foi diferente. 0 vaza-
mento de mil litros de ácido mu-
riático de um caminhão da em-
Pfesa Resimapi Produtos
Químicos provocou de manhã
congestionamento de até seis
quilômetros na Marginal Tietê,
anel viário entre as zonas Leste e
Oeste da capital.

O Corpo de Bombeiros mobi-
lizou 12 homens para o trabalho
de limpeza da pista. O acidente
ocorreu perto da Ponte Cruzeiro
do Sul, uma das mais movimen-
tadas da cidade, que serve de
acesso ao Terminal Rodoviário

do Tietê. Mas esse foi apenas o
principal acidente do dia, que
acabou cheio de pequenas ocor-
rências de colisões sem vítimas.

O trânsito na Marginal do
Tietê foi bloqueado pela Com-
panhia de Engenharia de Tráfe-
go por cerca de uma hora. O
caminhão Mercedes-Benz azul,
placa LL-4282, da Resimpapi,
trafegava no pista Penha-Lapa,
sentido Leste-Oeste da cidade. O
caminhão estava carregado com
cinco galões, de mil litros cada
um, de ácido muriático. O vaza-
mento aconteceu por volta das
sete da manhã.

O produto químico — alta-
mente corrosivo — vazou, se-
gundo dados do Corpo de Bom-
beiros, por causa de um defeito

na válvula de expedição de um
dos galões. A Resimapi, indús-
tria localizada no muncípio de
Arujá, na Grande São Paulo,
recusou-se a prestar qualquer
declaração sobre o acidente.

Com o acidente na Marginal,
o tráfego foi desviado para ou-
tras vias de acesso ao centro,
como a Radial Leste. De acordo
com os boletins da Companhia
de Engenharia de Tráfego, não.
havia lugar com trânsito livre na
capital pela manhã.

Para os técnicos de trânsito, a
cidade tem enfrentado um esgo-
tamento, que se agrava nos dias
de chuva. Carros mal conserva-
dos acabam quebrando e pio-
rando ainda mais a situação.

Promotora

investiga a

Tele-Sena

SÃO PAULO — A Tele-Sena, o gran-
de filé mignon da receita financeira do
Grupo Silvio Santos, vai passar por
uma rigorosa investigação. A promoto-
ra Vivian Cristiane Silveira pediu à Jus-
tiça que determine ao Banco Central, á
Junta Comercial de São Paulo e ao
Departamento Nacional de Telecomu-
nicações (Dentei) o rastreamento minu-
cioso das atividades da Liderança Çapi-
talização S.A., a empresa que
comercializa títulos e administra o sor-
teio pelo SBT. A promotora quer que a
polícia ouça inclusive quais são, na ver-
dade, as expectativas dos compradore?
— se eles recebem as aplicações confor
me são prometidas.

As investigações sobre a Tele-Sena são
desdobramento da denúncia feita pelo de-
putado José Carlos Tonin (PMDB-SP),
que levantou a suspeita de prática de
crimes contra o sistema financeiro nacio-
nal e contra o consumidor.

Anticoncepcional tem

venda ilegal no Brasil

PORTO ALEGRE — Parte dos
anticoncepcionais Microvlar e
Neovlar, cuja venda é legalmente
permitida no Brasil, mas destina-
da gratuitamente à população ca-
rente por um programa do gover-
no federal, pode ter sido desviada
para outros estados e, como ocor-
reu no Rio Grande do Sul, estar
sendo comercializada ilegalmente.
A forma seria a de tapar a inseri-
ção de Distribuição Gratuita por
frases como "Siga corretamente o
modo de usar".

A suspeita é da Procuradoria
da República no Rio Grande do
Sul, que apresentou denúncia con-
tra 12 donos de farmácia! e distri-
buidoras que estavam vendendo no
estado as amostras grátis dos anti-
concepcionais. Esses medicamentos
foram adquiridos com verbas da

Organização Panamerica da Saúde,
vinculada à Organização Mundial
da Saúde (OMS).

A informação inicial divulgada
pela assessoria da Procuradoria
da República dava conta que as
duas marcas tinham venda proibi-
da no país. Mas confirmação pos-
terior esclareceu que Microvlar e
Neovlar, produzidas pela Shering,
têm venda permitida no pais.

A ação ilegal e fradulenta dos
donos de farmácias foi de vender
ao público o lote das duas marcas
que deveria ser distribuído gratui-
tamente à população. A denúncia
já está com o juiz da 3a Vara
Federal, Celso Kiepper, que deve-
rá decidir sobre a aceitação da
denúncia e depoimento dos acusa-
dos na próxima semana.

A MELHOR MANEIRA DE FALAR

HORA EM QOE ELE ESTÁ

A BARBA POR FAZER E NÃO

COM 0 SEU CONSUMIDOR É NA

COM 0 ESTÔMAGO VAZIO.

SARE QUE ROUPA COLOCAR.

Memorial Irmã Dulce
um centro geriátrico, üm cen-
tro para deficientes, uma uni-
dade médico-social e um cen-
tro educacional. Cerca de
1.200 pessoas são atendidas a
cada mês, gerando uma despe-
sa de US$ 400 mil.

"Achamos necessário per-
petuar este compromisso que
irmã Dulce tinha com suas
obras, que estamos conseguin-
do manter com o pagamento
do Sistema Unificado de Saú-
de, nosso único cliente", disse
a sobrinha de irmã Dulce, Ma-
ria Rita Lopes Pontes, presi-
dente das Obras Sociais.

Beatificação — Logo na
entrada, um quadro reproduz
a frase que era o lema de irmã
Dulce: "Quando nenhum hos-
pitai quiser aceitar mais algum
paciente, nós aceitaremos". O
memorial exibe também repro-
duções impressas de cartas que
contam milagres alcançados
com preces dirigidas à freira. A
carta mais recente é do carioca
Alfredo do Valle Rivera, infor-
mando que criou um movi-
mento pela beatificação de ir-
mã Dulce. Ele pede um pedaço
do seu hábito, para ser coloca-
do em um relicário que percor-
rerá igrejas e hospitais.

Em uma parte do memorial,
o visitante pode ouvir mensa-
gens gravadas pela religiosa
para que Maria Rita escrevesse
o livro Irmã Dulce dos pobres.
As mensagens são reproduzi-
das através do telefone. É só
discar o código de Salvador
(071) e o número 532-1212.

¦ Convento onde

religiosa viveu é
local de romaria

SALVADOR 
— Desde a

morte de irmã Dulce, em
março de 1992, o Convento
Santo Antônio, onde ela pas-sou a maior parte da sua vida,

l em Salvador, passou a ser visi-
tado por admiradores saudo-
sos e pessoas que querem co-

: nhecer a história de sua
dedicação aos pobres. Por isso,

í a família de irmã Dulce decidiu
expor seus pertences num me-

! morial inaugurado dia 15 de
; agosto passado, quando ela
¦ completaria 60 anos de vida

religiosa.
Construído numa área de

340 metros quadrados do con-
( vento, o Memorial Irmã Dulce

tem um acervo de aproximada-' mente quatro mil peças. Há
I recortes de jornais coleciona-

dos desde 1947, fotos, cartas,
j uma réplica do quarto onde
; viveu seus últimos dias, o diá-
í rio médico dos seus 16 meses
' de agonia e um manequim ves-
4. tido com o hábito da freira,
i dando a impressão de que ela
t continua ali, cuidando de seus

protegidos.
'¦ 

O memorial foi construído
« com a ajuda de empresários

baianos, como Ângelo Calmon
de Sá, Norberto Odebrecht e" José Joaquim de Carvalho, que

, doaram US$ 35 mil. As Obras
r Sociais Irmã Dulce são o lega-
| do filantrópico deixado pela
« religiosa. Além do Hospital
t Santo Antônio, ela construiu

A primeira coisa que
o seu consumidor fuz
quando acorda e ler
o jornal, Existe melhor
bortt l>tiri> dizer u ele

i. o que comer, fazer
ou vestir? Anuncie.
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Memorial Irmã Dulce

- ¦ Convento onde

religiosa viveu é
local de romaria

SALVADOR 
— Desde a

morte de irmã Dulce, em
_ março de 1992, o Convento

Santo Antônio, onde ela pas-
sou a maior parte da sua vida,
em Salvador, passou a ser visi-
tado por admiradores saudo-
sos e pessoas que querem co-
nhecer a história de sua
dedicação aos pobres. Por isso,
a família de irmã Dulce decidiu
expor seus pertences num me-
morial inaugurado dia 15 de
agosto passado, quando ela
completaria 60 anos de vida
religiosa.

Construído numa área de
340 metros quadrados do con-
vento, o Memorial Irmã Dulce
tem um acervo de aproximada-
mente quatro mil peças. Há
recortes de jornais coleciona-
dos desde 1947, fotos, cartas,
uma réplica do quarto onde
viveu seus últimos dias, o diá-
rio médico dos seus 16 meses
de agonia e um manequim ves-
tido com o hábito da freira,
dando a impressão de que ela

.. continua ali, cuidando de seus
! protegidos.

O memorial foi construído
í com a ajuda de empresários
? baianos, como Ângelo Calmon

de Sá, Norberto Odebrecht e
£ José Joaquim de Carvalho, que

doaram US$ 35 mil. As Obras
r Sociais Irmã Dulce são o lega-

do filantrópico deixado pela
religiosa. Além do Hospital
Santo Antônio, ela construiu

um centro geriátrico, um cen-
tro para deficientes, uma uni-
dade médico-social e um cen-
tro educacional. Cerca de
1.200 pessoas são atendidas a
cada mês, gerando uma despe-
sa de US$ 400 mil."Achamos necessário per-
petuar este compromisso que
irmã Dulce tinha com suas
obras, que estamos conseguin-
do manter com o pagamento
do Sistema Unificado de Saú-
de, nosso único cliente", disse
a sobrinha de irmã Dulce, Ma-
ria Rita Lopes Pontes, presi-
dente das Obras Sociais.

Beatificação — Logo na
entrada, um quadro reproduz
a frase que era o lema de irmã
Dulce: "Quando nenhum hos-
pitai quiser aceitar mais algum
paciente, nós aceitaremos". O
memorial exibe também repro-
duções impressas de cartas que
contam milagres alcançados
com preces dirigidas à freira. A
carta mais recente é do carioca
Alfredo do Valle Rivera, infor-
mando que criou um movi-
mento pela beatificação de ir-
mã Dulce. Ele pede um pedaço
do seu hábito, para ser coloca-
do em um relicário que percor-
rerá igrejas e hospitais.

Em uma parte do memorial,
o visitante pode ouvir mensa-
gens gravadas pela religiosa
para que Maria Rita escrevesse
o livro Irmã Dulce dos pobres.
As mensagens são reproduzi-
das através do telefone. É só
discar o código de Salvador
(071) e o número 532-1212.

Acaba exclusividade no*

transporte rodoviário

BRASÍLIA — A partir de hoje
nenhuma empresa de transporte
rodoviário de passageiros terá
mais exclusividade na exploração
das linhas interestaduais e inter-
oacionais. O presidente Itamar
assinou ontem decreto desregula-
mentando o setor. As empresas,
agora, poderão construir termi-
nais próprios para embarque e de-
sembarque de passageiros. "Não
éxiste uma linha que possa ser
operada por uma empresa só; no
mínimo duas poderão trabalhar e,
dependendo do potencial de pas-
áageiros, até três ou mais", disse o
ministro dos Transportes, Alberto
Goldman.

Segundo investigações da Poli-
cia Federal, no governo do ex-
presidente Fernando Collor, asso-
ciação das empresas de transporte
rodoviário de passageiros (Rodo-
nal) pagava propina ao esquema
PC em troca de reajustes de tari-
fás das passagens interestaduais.
Para evitar que as empresas se
esquivassem ao pagamento, cons-
ta que Paulo César Farias amea-
çava conseguir do governo o con-
gelamento das tarifas e a

desregulamentação do setor, ago-
ra determinada.

Ontem, o ministro Goldman
anunciou também que qualquer
pessoa jurídica poderá solicitar ao
Ministério dos Transportes a liei-
tação para a abertura de uma li-
nha de transporte, que será exa-
minada pelo Ministério num
prazo de 120 dias. Passado este
período, se não houver parecer do
Ministério, a concessão da linha
será aprovada por 

"decurso de
prazo". 

"Essa inovação acaba
com o tráfego de poder da buro-
cracia", afirmou Goldman.

As empresas - associadas ou
consórcios - que possuem conces-
são legalizada continuarão traba-
lhando. A maioria das conces-
sões, quase todas com prazo
indeterminado para conclusão,
foram limitadas a 15 anos, a par-
tir de agora. Para impedir a exclu-
sividade da empresa, o ministério
dos Transportes vai impedir a
ampliação do número de ônibus e
abrir licitação para a entrada de
mais empresas nesta linha. Gold-
man afirmou que a fiscalização
será executada pelo DNTR.

DOMINGO, A TELE-RIO VAI DAR UM GOLPE
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Nova droga é

apreendida

em São Paulo

SÃO PAULO — Policiais do Departa-
mento Estadual de Investigações sobre
Narcóticos (Denarc) apreenderam on-
tem em São Paulo a primeira partida
encontrada no Brasil de uma nova dro-
ga, o Skunk — a maconha potencializa-
da em estufas e processada química-
mente em laboratório — cujo efeito é de
pelo menos 20 vezes ao produzido pela
canabis sativa, a maconha, em estado
bruto. As 30 gramas, avaliados em US$
500, foram apreendidas com o corretor
de seguros Eduardo Almeida e seu em-
pregado, Roberto Paes, num prédio chi-
que da Alameda Franca, 1608, nos Jar-
dins, Zona Sul da capital por agentes
disfarçados de compradores. A polícia
paulista está preocupada com uma pos-
sível onda de Skunk, uma droga consu-
mida pela classe média alta e que pode
se transformar numa nova mania dos
usuários, como ocorre atualmente nos
Estados Unidos e Canadá.

Viúva de Lamarca terá

indenização e 
pensão

¦ SÃO PAULO — A viúva do Ca-
pitão da guerrilha, como se tornou
conhecido o ex-capitão do Exérci-
to Carlos Lamarca, morto em se-
tembro de 1971 na Bahia, terá
direito a indenização, correspon-
dente ao posto que seu marido
tinha nas Forças Armadas. A de-
cisão foi proferida ontem no iní-
cio da noite pela juíza Marisa
Ferreira dos Santos, da Justiça
Federal de São Paulo. Ela conde-
nou a União a pagar a Maria
Pavan Lamarca, viúva do líder da
luta armada pelo fim do regime
militar, os vencimentos corres-
pondentes ao posto de Lamarca,
que chegou a capitão, desde a
anistia, em 1979.

Os atrasados terão de ser efeti-
vados com juros e correção mone-
tária, e a partir de agora Maria
Pavan passa a receber com base
no soldo de capitão da reserva,

como manda a lei em casos con-
vencionais. A ação foi proposta
pelo advogado e ex-vice-prefeito
de São Paulo Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, do PT. No despacho, a
juíza argumentou que 

"Lamarca
foi obrigado a desertar para não
trair suas convicções, pois verifi-
cou que o Exército que servia es-
tava sendo instrumento da dita-
dura para massacrar o povo."

Acidentes congestionam trânsito pelo terceiro dia seguido
SÃO PAULO — Há três dias a

cidade amanhece e anoitece um
caos. A garoa, que deu até sam-
ba para São Paulo, transforma
trajetos pequenos em exercício
de paciência para os motoristas.
Ontem não foi diferente. O vaza-
mento de mil litros de ácido mu-
riático de um caminhão da em-
presa Resimapi Produtos
Químicos provocou de manhã
congestionamento de até seis
quilômetros na Marginal Tietê,
anel viário entre as zonas Leste e
Oeste da capital.

O Corpo de Bombeiros mobi-
lizou 12 homens para o trabalho
de limpeza da pista. O acidente
ocorreu perto da Ponte Cruzeiro
do Sul, uma das mais movimen-
tadas da cidade, que serve de
acesso ao Terminal Rodoviário

do Tietê. Mas esse foi apenas o
principal acidente do dia, que
acabou cheio de pequenas ocor-
rências de.colisões sem vítimas.

O trânsito na Marginal do
Tietê foi bloqueado pela Com-
panhia de Engenharia de Tráfe-
go por cerca de uma hora. O
caminhão Mercedes-Benz azul,
placa LL-4282, da Resimpapi,
trafegava no pista Penha-Lapa,
sentido Leste-Oeste da cidade. O
caminhão estava carregado com
cinco galões, de mil litros cada
um, de ácido muriático. O vaza-
mento aconteceu por volta das
sete da manhã.

O produto químico — alta-
mente corrosivo — vazou, se-
gundo dados do Corpo de Bom-
beiros, por causa de um defeito

na válvula de expedição de um
dos galões. A Resimapi, indús-
tria localizada no muncípio de
Arujá, na Grande São Paulo,
recusou-se a prestar qualquer
declaração sobre o acidente.

Com o acidente na Marginal,
o tráfego foi desviado para ou-
tras vias de acesso ao centro,
como a Radial Leste. De acordo
com os boletins da Companhia
de Engenharia de Tráfego, não
havia lugar com trânsito livre na
capital pela manhã.

Para os técnicos de trânsito, a
cidade tem enfrentado um esgo-
tamento, que se agrava nos dias
de chuva. Carros mal conserva-
dos acabam quebrando e pio-
rando ainda mais a situação.

Você também

vai ficar

rindo atoa

BRASIL

Garoa transforma São

em caos de manhã e à

Paulo

noite

Miami, Nova York e outras cidades americanas
nunca estiveram tão perlo.

Agora você viaja pela United Airlines, nonstop,
para Miami, Nova York, e de lá para outras cidades
dos EUA, ida e volta, com 25% de desconto.

E você ainda ganha, em Miami, 7 dias de cano
econômico grátis, paru rodar por toda a Flórida.
Esla promoção é válida para todas as passagens

compradas até 31 de outubro de 1993.
Para mais informações, ligue United em São Paulo

Rio de Janeiro (021) 532-1212.
ou procure seu agente de viagens.

Ele pode lhe oferecer vantagens ainda maiores.
Venha voar com a companhia que está unindo o

mundo.
Venha voar pelos céus amigos da United Airlines.
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Pianna: advogado é coincidência

Dos 76 brasileiros detidos pela polícia americana, 10 devem ser julgados lá mesmo

Em uma intrincada operação
clandestina, 76 brasileiros, a
maioria de Minas Gerais, viaja-
ram no mesmo avião para os
Estados Unidos mas foram deti-
dos no aeroporto de Miami — o
departamento de imigração do
país verificou que todos porta-
vam vistos de permanência fal-
sos. Para 66 deles, o sonho dos
dólares acabou ontem, com a
deportação sumária. Outros 10
preferiram aguardar julgamento
pela Corte americana. Essa foi a
maior deportação de brasileiros
de todos os tempos.

A aventura começou no dia
5, quando, para despistar o con-
trole policial no Brasil, metade
do grupo partiu de Vitória, no
Espírito Santo, para Assunção,
no Paraguai. O restante saiu no
mesmo dia, de ônibus do Rio, e
reuniu-se aos outros na capital
paraguaia. Embarcaram no mes-
mo dia em um avião da LAP
para Miami, onde chegaram às
2h30 de anteontem. Vinte e qua-
tro horas depois, foram despa-
chados para o Brasil.

Acreditando na promessa de
uma viagem clandestina mas se-
gura, cada viajante pagou US$
3 mil a um homem chamado Ubi-
ratan, de Governador Valadares,
que providenciou toda a operação.
Ao chegar em Miami, todos deve-
riam completar o pagamento, en-
viando mais US$ 2 mil.

O grupo chegou ontem às
12h30 no Aeroporto Internado-
nal do Rio e foi levado em dois
ônibus para a Policial Federal,
onde permaneceram durante cin-
co horas e prestaram depoimen-
to. Segundo o delegado-chefe, Jai-
ro Kullmann, vai ser aberto um
inquérito por falsidade ideológica e
formação de quadrilha, cuja pena
pode variar de três a sete anos.
Mas como não foram pegos em
flagrante, devem responder ao pro-'
cesso em liberdade.

Instruídos pela quadrilha lidera-
da por Ubiratan, ainda tentaram
convencer a polícia de que perten-
ciam a um grupo religioso. "A crise
aqui é ruim, não é? Mas estou
arrependido e não quero nem pen-
sar em tentar o mesmo novamen-
te", desabafou o vaqueiro Juvenil
Barbosa. Desempregado, agora
com uma dívida de US$ 3 mil
com um amigo, ele deixou em
Governador Valadares mulher e
cinco filhos, para tentar a sorte
prometida por Bira.

A Polícia Federal do Rio já
tinha pistas sobre a quadrilha de
quatro homens que vendeu os pas-
saportes falsos aos 76 brasileiros.
Segundo Kullmann, essa é apenas
uma das inúmeras quadrilhas que
agem em Governador Valadares.
A média mensal de deportações,
no Rio, é de 18 brasileiros, todos
mineiros portando vistos falsos.
"Em 

geral são pessoas humildes,
em busca do Eldorado americano,
que acabam na miserabilidade",
comentou o delegado.

Não será o caso do comer-
ciante Gilson Gomes Cardoso, de
32 anos, de Cupará, no Espírito
Santo. Ele já havia trabalhado co-
mo cozinheiro em Boston—aonde
chegou através do México — e
conseguiu juntar USS 15 mil em
um ano e três meses. "Queria vol-
tar agora para juntar mais", expli-
cou o pai de três filhas que iriam
ficar no país com a mãe.

Marcelo Régua

Os 66 brasileiros deportados sumariamente dos EUA ficaram cinco horas na Polícia Federal, na Praça Mau>

Pianna diz à CPI 
que 

a morte

de Pires interessava a Rabelo

BRASÍLIA — Num depoimento
de cinco horas à CPI da Pistola-
gem, na Câmara dos Deputados, o
governador de Rondônia, Oswaldo
Pianna, voltou a negar seu envolvi-
mento no assassinato do senador
Olavo Pires, em 1990, mas não con-
seguiu convencer integrantes da co-
missão. Pianna chegou a insinuar
que os verdadeiros interessados no
assassinato do senador eram o ex-
deputado Jabes Rabelo e os candi-
datos derrotados ao governo do es-
tado Orestes Muniz e Valdir
Raupp.

"As investigações caminham no
sentido de que o crime foi de res-
ponsabilidade do esquema do go-
vernador, tendo ele participado ou
não", afirmou o relator da comis-
são, deputado Edmundo Galdino
(PSDB-TO). Segundo o relator,
Oswaldo Pianna não soube explicar
por que os executores do crime,
Carlos Leonor e João Ferreira, têm
como advogado Marcos Vilela, que
trabalhou para ele quando estava
na presidência da Assembléia Le-
gislativa de Rondônia. Pianna disse

apenas que era mera coincidência."Ele veio buscar um atestado de
inocência da CPI e saiu mais arra-
nhado do que entrou", comentou
Galdino.

Para rebater as acusações de que
seria o principal interessado na
morte de Olavo Pires, o governador
apresentou à CPI uma carta do ga-
rimpeiro César Luís Camargo e um

vídeo com declarações do próprio
senador na campanha eleitoral de
1990. Na carta, César Camargo diz
que a morte do senador foi enco-
mendada pelo desafeto de Olavo
Pires, o ex-deputado Jabes Rabelo.
No vídeo, Pires aparece fazendo
elogios a Pianna e chega a admitir
que poderia apoiá-lo caso o então
deputado fosse para o segundo tur-
no das eleições para o governo do
estado. Com a morte do senador,
candidato mais votado, Pianna foi
para o segundo turno por ter sido o
terceiro colocado na votação do
primeiro turno.

Pressionado pelos parlamentares
para dizer se estava tentando trans-
ferir a culpa do assassinato, Oswal-
do Pianna "Não vim aqui para acu-
sar ninguém. Acredito apenas que
são aspectos que deveriam ser exa-
minados pela CPI", explicou.

Dizendo-se vítima do vazamen-
to de informações mentirosas, o go-
vernador ressaltou que os próprios
acusados do assassinato reconhece-
ram ter mentido ao apontá-lo como
mandante do crime.

Bispos lêem encíclica às 
pressas

para 
debate de cúpula em Itaici

SÃO PAULO — Os quatro bispos
da cúpula da CNBB que vão parti-
cipar, de hoje até o dia 12, da 2a
Assembléia Nacional dos Organis-
mos do Povo de Deus, no convento
de Itaici, município de Indaiatuba
(SP), estão lendo às pressas a encí-
clica Veritatis splendor (O esplendor
da verdade), do papa João Paulo II,
divulgada na terça-feira, para dis-
cuti-la na reunião.

A íntegra do texto, que deveria
ter sido enviada ao episcopado pela
Nunciatura Apostólica, até agora
não chegou às mãos dos bispos. O
presidente da CNBB, Dom Lúcia-
no Mendes de Almeida, um dos
poucos bispos brasileiros que tive-
ram acesso ao documento, mandou
distribuir cópias aós participantes
da assembléia. Embora o Vaticano

tenha informado que os cardeais
teriam prioridade no correio, o car-
deal-arcebispo de São Paulo, Dom
Paulo Evaristo Arns, ainda não re-
cebeu seu exemplar."Dom Paulo tomou conheci-
mento do conteúdo da encíclica pe-
los jornais, e por isso prefere não
comentá-la", informou o porta-voz
da arquidiocese, monsenhor Arnal-
do Beltrami. Isso não se deve, em
sua interpretação, a discriminação,
mas a possível falha no processo de
comunicação interna da Igreja. Se-
gundo o porta-voz, a mesma coisa
ocorreu em outras oportunidades,
antes de João Paulo II.

A encíclica Veritatis splendor de-
verá desviar a atenção inicial dos
debates, mas não será o tema prin-
cipal de Itaici. A assembléia dos

Organismos do Povo de Deus, que¦ reunirá 250 participantes, entre bis-
pos, padres, diáconos, religiosos e
leigos, foi convocada para debater
a missão de cada um desses seg-
mentos à luz das conclusões do Do-
cumento de Santo Domingo, publi-
cado no ano passado pela 4a
Conferência do Episcopado Lati-
no-Americano.

A partir dos três capítulos cen-
trais do documento — Nova evan-
gelização, Promoção humana e Cul-
tura cristã—, o comando da CNBB
e dos demais organismos de cúpula
da Igreja discutirão questões como
família, empobrecimento e justiça,
ética na política, cultura afro-índí-
gena e evangelização urbana. Mais
da metade dos participantes, cerca
de 130, são leigos.
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Protesto estudantil vira. »

pancadaria 
em Curitiba

CURITIBA — Estudantes de Io
e 2o graus de Curitiba entraram
em choque com a Guarda Muni-
cipal e a Polícia Militar por volta
do meio-dia, depois de uma pas-
seata contra a decisão do prefeito
Rafael Greca (PDT) de vetar a
criação do passe escolar nos ôni-
bus urbanos. Pelo menos 23 estu-
dantes foram presos — 21 deles
menores — e 20 ficaram feridos
— três com gravidade. O tumulto
começou em frente à prefeitura,
no bairro Centro Cívico, e se es-
tendeu até o centro da cidade. Os
estudantes depredaram os prédios
da prefeitura e da LBA, destruí-
ram uma estação-tubo e apedreja-
ram lojas na Praça Tiradentes.
Um PM e 16 guardas municipais
também ficaram feridos.

Cerca de 2 mil estudantes se
concentraram na Praça Santos
Andrade, no Centro, e partiram,
às 1 lh, em direção à prefeitura. A
passeata foi organizada pela
UNE, Upes (União Paranaense
de Estudantes) e Umesc (União
Municipal de Estudantes de Curi-

Empresários

da morte de

RECIFE — Os donos da Trans-
portes Imperial, empresa que até
alguns meses tinha o monopólio
do serviço de ônibus em Impera-
triz (MA), são suspeitos de terem
mandado assassinar o prefeito
Renato Cortez Moreira, 52 anos.
Segundo a polícia maranhense,
Cortez e a direção da Imperial
viviam em atrito desde maio,
quando o prefeito cassou algumas
de suas linhas e as repassou para
outras duas empresas de ônibus.
O governador do Maranhão, Edi-
son Lobão (PFL), pediu a interve-
não no município, que é o segun-
do do estado, com 350 mil
habitantes, e fica na divisa com o
estado de Tocantins. O prefeito
era do PTR e exercia o segundo
mandato. Ele foi assassinado com
dois tiros na manhã de qüarta-fei-
ra, quando fazia compras. O as-
sassino fugiu de bicicleta e depois
foi entrando num carro que o
aguardava.

As investigações estão sendo
coordenadas pelo secretário de
Segurança do Maranhão, coronel
do Exército Gilberto Ventura,

tiba) e o motivo era o anúncio do
prefeito de vetar a lei aprovada
pela Câmara criando a meia-pas-
sagem para todos os estudantes.
Os manifestantes foram recebi?
dos, em frente ao prédio da pre-
feitura, por um batalhão.da
Guarda Municipal, que impediu o
acesso através de um cordão de
isolamento.

Uma comissão de estudantes
entrou no prédio para negociar
com assessores do prefeito e saiu
insatisfeita com a proposta de um
substitutivo à lei aprovada na Câ-
mara. Pela proposta, só estudanf
tes das escolas públicas do Io grau
teriam direito à meia-passagem.
Era pouco mais de meio-dia
quando a comissão saiu e a confu-
são começou. Os estudantes ale-
gam que um bêbado — possível-
mente infiltrado na manifestação
— teria provocado os guardas
municipais, que começaram a ,ba-
ter indiscriminadamente. A pre-
feitura garante que foram os estu-
dantes que comecaram a agredir
os guardas e apedrejar o prédio.

suspeitos

prefeito

que se transferiu de São Luís ppra
o município com dois delegados e
agentes da Delegacia de Homicí-
dios. Ontem, Ventura prometeu
esclarecer o crime em 72 horas.
Quatro homens foram detidos pa|
ra interrogatório, mas a polícia
não divulgou seus nomes.

O governador Edison Lobão
foi a Imperatriz na noite de quar-
ta-feira para prestar solidadieda-
de à viúva e aos filhos de Renato
Cortez. Na ocasião, recebeu ura
memorial, assinado por dirigentes
de 20 entidades civis — da OAB
local a sindicatos — pedindo a
intenvenção estadual no municí-
pio. O documento denunciava a
escalada da violência em Impera-
triz, onde cinco pessoas tinha sido
assassinadas no fim de semana.

O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Manoel Ri-
beiro (PFL), compareceu ontem
ao enterro do prefeito Renato
Cortez, que foi acompanhado por.
centenas de pessoas. Ribeiro de-
clarou-se favorável à intervenção
em Imperatriz.

Enterro compulsório

¦ PM gaúcha faz

acordo exclusivo

com funerária
"P ORTO ALEGRE — O
x vereador José Gomes
(PT) apresentou ontem à Pro-
curadoria Militar denúncia
contra o Hospital da Brigada
Militar, por ter feito convênio
ilegal que concede à Funerária
São Pedro exclusividade no
atendimento dos óbitos no
hospital — "queiram ou não
os parentes do falecido" —,
conforme uma das ordens de
serviço. O convênio é de 87."O sargento Astiazara foi pre-
so por sugerir à família de um
morto que o enterrasse por ou-
tra funerária", contou Gomes.

O enterro compulsório fa-

vorece a Funerária São Pedroi
que, por incrível coincidência,,
é uma das empresas do Monte-
pio da Brigada Militar
(MBM), entidade civil dirigida
por coronéis da reserva da Bri-
gada Militar. Num dos docu-
mentos em poder do vereador,
há uma queixa do diretor da
São Pedro ao diretor do hospi-,
tal: ele reclama que num mês
ocorreram 10 óbitos, mas só
fez cinco funerais. Os demais
corpos sumiram, beneficiando!
concorrentes, em indevida que-,
bra do convênio. Por isso, o
então fiscal administrativo do
hospital, capitão (hoje major
no QG da PM) Roberto Gran-
dini Dias baixou severas orien-
tações para os supervisores,
hospitalares: cada óbito deve
ser comunicado à funerária. '

Planalto

em dia com

demarcação
BRASÍLIA — Em resposta ao ofi-

cio em que o procurador-geral da
República, Aristides Junqueira, lhe
pediu explicações sobre o não-
cumprimento do prazo constitucio-
nal de 5 de outubro passado para
demarcação de todas as terras indí-
genas, o presidente Itamar Franco
informou ontem que não existe, so-
bre o assunto, nenhum processo ná
Presidência da República.

Horas antes de Junqueira enviar
o oficio, assessores do ministro da
Justiça, Maurício Corrêa, haviam
dito que o Palácio do Planalto ti-
nha homologado apenas 16 das 35
portarias demarcatórias enviadas
pelo ministro. "Todos os processos
para demarcação de reservas indí-
genas foram despachados", assegu-
rou Itamar, por intermédio do se-
cretário de Imprensa do Palácio do
Planalto, Francisco Baker.

Caderno
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Mineiros barrados nos EUA voltam

A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
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O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER,
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que por Conveniência Administrativa fica alterada a data de
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nove anos. mente infectados atraves de trans- de negligencia.
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voce de alegria: a forma de pagamento para quem vai abas-
tecer. Esta surpresa so descobrindo la na hora tambem. Alem
de encontrar o novo oleo Lubrax SH da PETROBRAS, com
o mais alto padrao de qualidade internacional, ainda existe
a garantia do AUTOCONTROLE BR na qualidade do com-
bustfvel Petrobras. Esta unidade movel vai estar la no posto,
atestando e esclarecendo sobre como e feito este controle.
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Ab' Saber afirmou que casos controversos exigem avaliação especial
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Pesquisador 
quer 

vacina à base

de vírus vivo 
para 

evitar a Aids

¦ Problema é que produto tem risco mínimo de causar a doença
GENEBRA — Em encontro no

Organização Mundial de Saúde
(OMS) um grupo de cientistas aler-
tou sobre a necessidade de se come-
çar a usar o vírus da Aids vivo em
vacina para prevenir a doença. A
tendência a rejeitar a idéia entre
alguns pesquisadores deve-se ao fa-
to de vírus vivos atenuados (ou ge-
neticamente impotentes) já terem
sido usados em vacinas contra a
poliomielite e sarampo, causando a
doença em pequena porcentagem
de pessoas vacinadas.

A alegação desses pesquisadores
é de que, mesmo que o risco seja
pequeno — cerca de uma em cada
milhão de pessoas vacinadas com o
vírus vivo atenuado — o governo e
as companhias de seguro não da-
riam conta das queixas.

Entretanto, os reperesentantes
de países com níveis altos de inci-
dência da doença contraargumen-
taram no encontro da OMS, fecha-
do ao público, que seria errado não
explorar esta opção. Segundo o
chefe do setor de desenvolvimento
de vacina contra a Aids da OMS,
Jose Esparza, há razões para se le-
var à frente a proposta.

Uma delas é o custo. Os coque-
téis exóticos de vírus humanos de
imunodeficiência trabalhados pela
engenharia genética são caros. En-
quanto a vacina Microgenesis, por
exemplo, custa US$ 100 a dose,
sendo necessárias doses mensais
por seis meses — uma outra contra
polio, à base de vírus vivo atenua-

do, custaria oito centavos de dólar
pela dose única.

O outro motivo seriam os bons
resultados obtidos em macacos, co-
mo comprovaram alguns estudos.
O Centro Regional de Primatas de
New England preparou vacina de
virus atenuado da qual foi retirado
um gene crucial para impedir que o
vírus se reproduzisse. Dois ahos de-
pois da vacinação, todos os 12 ma-
cacos rhesus tratados continuaram
completamente imunizados. Estu-
dos semelhantes na França chega-
ram às mesmas conclusões.

O especialista Jose Esparza tor-
nou-se um entusiasta tão grande da
vacina com HIV vivo atenuado que
chegou a declarar que deseja expe-
rimentá-la ele próprio.

SBPC cria comissão 
que

regulará ética na ciência

porto ALEGRE — A Socieda-
de Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) encaminhou a 12
personalidades oficios-convite pa-

„jra integrarem a recém-criada Co-
missão de Ética, que regulará
questões de plágios científico e

."Subsidiará políticas públicas na
área da Ciência. A informação foi
divulgada pelo presidente da
SBPC, Aziz Ab'Saber.

Ele deu o exemplo de um caso
recente em que a comissão atua-

"ria: "Um cientista disse que a área
de seca do Nordeste brasileiro era
de 290 mil km2. Uma série de

n estudos que possuíamos mostra-
-mos que a área era, na verdade,
. de 720 mil km2. Evitamos que
„ quase 500 mil km2 de áreas secas

fossem excluídos de políticas pú-
blicas".

^ Entre as personalidades que
participarão do Conselho de Ética
estão o professor Antônio Cândi-
do Mello e Souza, o bioquímico
Otto Gotlieb, a médica Alba La-

vras, o jurista Godofredo da Silva
Telles e o presidente da Associa-
ção Brasileira de Imprensa, Bar-
bosa Lima Sobrinho.

O combate à corrupção será
outra função da Comissão de Éti-
ca da SBPC, cuja origem foi equa-
cionar divergências entre cientis-
tas quanto à paternidade de
idéias, projetos e descobertas."Esses casos se reduziram signifi-
cativamente nos últimos anos",
contou Aziz Saber, que fez pales-
tra na seção gaúcha da SBPC.

O quadro da pesquisa científi-
ca e tecnológica no Brasil "conti-
nua dramático, pela falta de uma
política nacional de pesquisas e
diante da escassez de verbas", que
no total não chegam a mais de
0,3% a 0,4% do orçamento da
União. Outra dificuldade é que o
corpo de pesquisadores não é
muito homogêneo, em termos de
qualidade das pesquisas e dos
próprios cientistas.

Estudo liga

câncer a

transplante

SIDNEY — Todos os pacientes
submetidos a transplantes de ór-
gãos devem desenvolver algum ti-
po de câncer num prazo de 30
anos, segundo disseram médicos
australianos que analisaram
prontuários arquivados desde
1963. "De todos os pacientes que
receberam transplantes de órgãos
durante 20 anos, 60% desenvolve-
ram algum tipo de câncer, sendo a
maioria casos de câncer de pele",
revela Peter Morris, pesquisador
da Universidade Britânica de Ox-
ford. "E, 30 anos depois do trans-
plante, 100% dos receptores terão
algum forma da doença", disse
ele. O que desencadeia o câncer
são as drogas imunosupressoras
habitualmente dadas aos recepto-
res de transplantes orgãos para
evitar a rejeição dos órgãos rece-
bidos.

Biodiversidade
entra em vigor

D A Convenção da Biodi-
versidade, assinada durante a
Rio-92, entrará em vigor ain-
da este ano, contrariando
prognósticos pessimistas. De-
pois de enfrentar forte oposi-
ção do governo dos EUA na
gestão George Bush — por
garantir aos países florestais
direitos sobre a exploração de
espécies para a indústria da
biotecnologia —, a Conven-
ção foi finalmente ratificada
pelo 30° país, (número mini-
mo exigido) e entra em vigor
no dia 29 de dezembro. A
partir da próxima segunda-
feira, mais de 400 especialis-
tas de 130 países e cerca de 80
ONGs estarão reunidos em
Genebra para elaborar um
plano de ação destinado à
aplicação imediata da Con-
venção, ainda não ratificada
pelo Brasil.

Sangue contaminado ameaça alemão
BERLIM — O escândalo do san-

gue contaminado com o vírus HIV
que pode ter infectado de Aids 373
pessoas ameaça agora encerrar a
carreira do ministro da Saúde ale-
mão, Horst Seehofer.

No início da semana, Seehofer
anunciou que a divisão de seu mi-
nistério encarregada de controlar a
qualidade do sangue distribuído à
população (Departamento Deferal
de Saúde) deixou de relatar a exis-
tência de 373 casos de infecções
pelo HIV resultantes de transfusões
de sangue, ocorridas nos últimos
nove anos.

O ministro disse que só foi infor-
mado do caso esta semana, por um
funcionário da divisão que não
avaliou o potencial explosivo da
questão. A revelação causou cho-
que e perplexidade entre os alemães
e ganhou as primeiras páginas dos
jornais. O presidente do departa-
mento, Dieter Grossklaus, e o ofi-
ciai responsável pela divisão de
saúde em Bonn, Manfred Steinbach
já foram demitidos por Seehofer em
decorrência do escândalo.

O número de alemães possível-
mente infectados através de trans-

fusões pode ser maior do que
2.000, segundo observadores es-
pecializados. Pelo menos 1.500
destes são hemofílicos, pessoas
que sofrem deficiência de uma
substância que determina a coa-
gulação do sangue. Grupos orga-
nizados de hemofílicos exigiram
do governo alemão uma indeniza-
ção pelas contaminações.

Um caso semelhante na França
resultou em escândalo e motivou a
prisão de oficiais de saúde acusados
de negligência.

O nome dele é Bravo. Coincidentemente, é esta a palavra
que você vai usar ao ver a qualidade e a rapidez do serviço deste
mais novo Posto Petrobrás. É cheio de novidades como ò pró-
prio local: fica bem no estacionamento do Via Parque Shop-
ping na Barra, o mais novo do Rio. Mas mesmo estando num
shopping, você não passa um tempão dentro dele. Ele reflete
o que existe de mais moderno em atendimento e tecnologia
de posto de serviço. É 24 horas. Você entra, pára e quando vê,
já está saindo. O segredo disso? Prepare-se para uma tremen-
da bomba: elas podem abastecer até 10 veículos ao mesmo
tempo.Os frentistas também irão surpreender. Mas isto tem
que provar ao vivo.

Em breve, chegam o moderníssimo CAR WASH, que lava
um carro em minutos com espuma verde e amarela (sem dis-
criminar os carros importados) e o FAST LUBE, um lubrifi-
cador automático único no pais. Mais uma coisa pra encher

você de alegria: a forma de pagamento para quem vai abas-
tecer. Esta surpresa só descobrindo lá na hora também. Além
de encontrar o novo óleo Lubrax SH da PETROBRÁS, com
o mais alto padrão de qualidade internacional, ainda existe
a garantia do AUTOCONTROLE BR na qualidade do com-
bustível Petrobrás. Esta unidade móvel vai estar lá no posto,
atestando e esclarecendo sobre como é feito este controle.

Venha conhecer o posto mais avançado da Petrobrás. E se
você disser, ao final, algo como "pena 

que durou pouco", tu-
do bem. Você sempre pode voltar atrás.
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Voto de Sabedoria

A decisão do plenário do Supremo Tribunal Fede-
i\- ral, derrubando por oito votos a um a liminar
concedida pelo ministro-relator Marco Aurélio Mel-
lo, que impediu a abertura da revisão constitucional,
resolve a pretensa crise entre o Legislativo e o Judi-
ciário.

A questão de fundo consistiu em delimitar a área
do Poder Legislativo que escapa ao exame do Poder
Judiciário. Esta área é justamento o campo regimen-
tal. Como disse o ministro Francisco Rezek, em seu
voto, "matéria relativa a interpretação pelo presiden-
te do Congresso das normas do regimento legislativo
é imune à crítica judiciária, circunscrevendo-se no
domínio interna corporis".

O excessivo apego do ministro Marco Aurélio
Mello à letra da lei e à processualística levou-o a
considerar que a garantia à observância das normas
do regimento interno e a preservação da segurança do
proceso legislativo, neste caso, tornavam aceitável a
concessão de um mandado de segurança em nome da
intangibilidade da ordem jurídica. A filigrana jurídica
teria considerações imprevisíveis, ao abrir o caminho
a uma interferência do Judiciário nos assuntos inter-
nos do Congresso.

Tendo o ministro Marco Aurélio Mello recusado
o pedido de reconsideração da liminar ao mandado
de segurança contra as alegadas irregularidades regi-
mentais cometidas pelo presidente do Congresso na
sessão preparatória do dia 22, tomou o senador
Humberto Lucena o caminho certo: o acatamento da
decisão e o agravo regimental.

Trata-se de pedido ao plenário do Supremo para
que examine uma decisão tomada individualmente
pelo ministro-relator. A dificuldade preliminar —a
alegação de que não se pode aceitar o agravo contra
mandado de segurança — foi afastada com o argu-
mento de que não cabia mandado de segurança em
relação a matéria regimental. O julgamento do mérito
confirmou esse juízo.

A decisão do Supremo revelou a habitual meti-
culosidade técnica e sensibilidade política com que a
mais alta Corte do país procede. O legalismo, dessa
vez, teria graves conseqüências sobre a ordem econô-
mica e a organização do Estado que se deseja refor-
mar. Ao mesmo tempo, o emocionalismo e as reações
impensadas de alguns parlamentares — que logo
passaram a inventar um antagonismo entre o STF e o
Legislativo — foram contidos, admitido o fato de que
o compromisso do Judiciário é com a Constituição,
base do estado de direito, a despeito de considerações
de ordem política.

O detalhamento dos votos, o rigor das fundamen-
tações, têm o efeito suplementar de educar juridicamen-
te a população. Habituá-la à idéia de que se o conflito
de interesses é inerente à democracia, a lei não pode em
nenhuma hipótese ser desconsiderada em nome de con-
siderações extralegais. Seguindo jurisprudência já anti-
ga, reiterou ontem o Supremo a idéia de que assuntos
que dizem respeito ao funcionamento interno do Con-
gresso —- decisões das mesas, interpretações de suas
presidências e relações entre parlamentares — escapam
inteiramente da alçada do Judiciário.

Por outro lado, o Supremo deixou claro que o
limite fixado pelo Congresso à revisão constitucional
estará sempre sujeito ao controle jurisdicional da
mais alta corte. Trata-se aí de fixar os limites da ação
dos revisores, que não são constituintes ou de resol-
ver a respeito do que é e do que não é intocável na
Carta. E bom que a nação brasileira constate que o
voto de um relator não é a mesma coisa do que o voto
do plenário. É positivo que ela entenda a diferença
entre uma medida cautelar — uma liminar — e uma
decisão sobre o mérito da questão.

E importante que ela verifique que as presidên-
cias das duas Casas do Congresso podem corrigir
com uma atitude prudente e firme — a "vigília
cívica" de acatamento e protesto — atuações anterio-
res de confusão e falta de pulso.

Exigências da Fé

lançamento da encíclica Veritatis splendor de-
monstra a coerência do papa João Paulo II, que

desde o início do pontificado seguiu decisivamente o
rumo da ênfase na unidade da Igreja e a afirmação de
sua prerrogativa de intérprete privilegiado dos misté-
rios da fé católica. A nova encíclica não se dirige ao
grande público e sim aos cardeais, bispos, padres e
professores de teologia. Trata-se de um texto que

.contempla as preocupações do papa quanto à auten-
ticidade e à uniformidade do ensinamento moral,
quer nos cursos de formação de clérigos, quer nas
publicações religiosas.

Mas não se pense que o texto da Encíclica se
resume a uma compilação de normas disciplinares
sobre o bem agir dos fiéis. Para o papa, a doutrina
moral da Igreja se inspira num modelo — o da vida
de Jesus Cristo. É em torno, portanto, dos episódios
narrados pelos evangelhos que se constrói o exemplo
do cristão moralmente perfeito, o católico ideal, cujos
atos respondem às questões sobre a liberdade diante
das leis, as relações entre a consciência e a verdade
cristã, as opções fundamentais da fé e seus correlatos
concretos e sobretudo a natureza do ato moral.

Neste sentido, o recado papal tem conseqüências

sérias para a Igreja Católica no Brasil. O papa João
Paulo II chama para si o direito irrevogável de disci-
plinar o discurso daqueles que pretendem falar em
nome da Igreja. Vale-se o pontífice de um dos dog-
mas da fé católica — o da infalibilidade papal — no
claro intuito de reunir os ministros da fé em torno da
aplicação estrita da doutrina do Vaticano. Sua exi-
gência fundamental é a de que a fé católica implica a
reunião dos fiéis em torno de um exemplo maior — o
de Cristo — e de uma palavra unificadora — a do
papa — como tradutor mais autorizado do qüe o
texto denomina "a verdade esplendorosa da fé".

No Brasil, este chamamento à disciplina tem
como alvo, entre outros, os teólogos da libertação. O
papa João Paulo sublinha o predomínio do discurso
espiritual sobre o político e reafirma a tradição da
Igreja — contra o divórcio, aborto, métodos contra-
ceptivos, homossexualismo; a favor do celibato sacer-
dotal e do impedimento de mulheres ao sacerdócio. A
nova encíclica revela a coerência de quem sempre
afirmou que a vocação do católico não é a facilidade,
mas o martírio. Para João Paulo, a unidade é a maior
força da Igreja para enfrentar os desafios de novos
tempos e tal unidade se constrói sob sua liderança.

Início do Fim

T"\ a cúpula do jogo do bicho fluminense, condena-
-L' da a seis anos de prisão pela juíza Denise
Frossard, a 3a Câmara Criminal aliviou ontem ligei-
ramente a pena de três deles, mas manteve a condena-
ção dos outros onze. Nas suas linhas gerais, a senten-
ça da juíza continua a valer com todo o seu peso de
confinamento dos cheloes do bicho e também de
símbolo da Justiça contra a impunidade que eles
representavam.

A opinião pública se habituara a identificar pro-
cessos contra bicheiros com a questão da impunidade
no Brasil. Diversos casos rumorosos revelam um jogo
de empurra que, mais do que nunca, exige uma
tomada de posição contra a criminalidade, enquanto
os parlamentares não se decidem a reformular a
legislação penal brasileira.

A certeza de impunidade inflou o ego dos bichei-
ros nos últimos tempos. Eles não se contentavam
apenas em ficar impunes. Desenvolveram uma segun-
da natureza de deboche exibida nos desfiles de escolas
de samba, quando aparecem ao lado de autoridades,
empresários, personalidades da televisão. O processo
no qual a cúpula foi condenada a seis anos de prisão
estava fadado a ser um caso entre tantos outros, pois

já durava quase oito anos, alcançara 28 volumes e
7.500 folhas, e se desenrolava em clima de sumiço de
provas e documentos, ameaças a testemunhas, má
vontade da polícia, chicana de todo o tipo por partedos advogados. Tanto quanto a opinião pública, os
próprios bicheiros foram surpreendidos pela prisão e
desencadearam, a partir daí, uma batalha judicialinsana em todos os níveis para sair da prisão.

Juntos, os 14 bicheiros condenados na 14a Vara
têm nas costas outros 158 processos pelos mais varia-
dos crimes. Até então, só sofreram 10 condenações,
todas com penas leves, número inversamente propor-cional ao tamanho do império montado por eles nos
últimos decênios.

Carnaval, futebol, negócios imobiliários de fa-
chada, política — tudo se desmoraliza à medida queeles se infiltram. O próprio Castor de Andrade, capo
di tulli i capi, advogado que nunca advogou, saiu-se
com a boutade esclarecedora: "A contravenção tem
um princípio. Ela é governo e não tem culpa que o
governo mude a toda hora."

Mas, como disse o promotor Luiz Carlos Caffa-
ro, o processo da 14a Vara contra os bicheiros "não é
o fim desse caso, é o início".

Jogo de Cumplicidade

Irritada 
com a decisão da prefeitura, de retirar de

circulação ônibus piratas que prestavam serviço
mais barato do que os ônibus autorizados, a popula-
ção de Nova Iguaçu incendiou vários ônibus na
madrugada de quinta-feira. O incidente é mais um
exemplo de que os cidadãos estão perdendo a paciên-
cia com a insensibilidade do poder público e dos
proprietários de ônibus em relação à deterioração e
ao abandono em que se encontra o transporte de
massa no Grande Rio.

Nenhuma região brasileira apresenta a concen-
tração urbana existente no Grande Rio: mais de 8,5
milhões de pessoas. Excluindo a população mais
abastada, com recurso para se locomover em seu
próprio carro. 80% da população trabalhadora da
região dependem dos ônibus.

Isto ocorre porque há três décadas não se construiu
um mísero quilômetro de ramal ferroviário. A omissão
do poder público não se traduz apenas em falta de
recursos para expandir o metrô (cuja operação passará
do estado à prefeitura) e os trens do Grande Rio (que o
governo federal está transferindo para o governo do

estado). Sendo o transporte de massa concessão pública,é inadmissível que o governo e as prefeituras se omitam
do dever de fiscalizá-lo.

Exercendo poderio financeiro e político ilimitado
junto à Assembléia Legislativa e a diversas administra-
ções, os donos de empresas de ônibus fazem o que bem
entendem nas zonas carentes da Baixada e até mesmo
na capital. Ignoram a responsabilidade social do serviço
público e concentram linhas nos trajetos rentáveis.

Só no Rio, atendendo a pedido dos empresários,
a Secretaria Municipal de Transportes autorizou, nos
últimos três anos, a redução da frota de 68 linhas de
ônibus, por baixo retorno. Este ano, duas linhas jáforam extintas e seis reduzidas, deixando a populaçãodesassistida: os intervalos se espaçam a partir das 22
horas. Trabalhadores noturnos dormem nos empre-
gos porque os ônibus somem de madrugada.

Se há espaço para aventureiros de linhas piratas
ganharem dinheiro oferecendo serviço que agrada ao
usuário a preço mais baixo, é sinal também que há
um jogo de cumplicidade entre poder público e em-
presários contra o povo.

A OPINIÃO DOS LEITORES

Encíclica

A matéria enviada pelo correspondente em Roma do JORNAL
DO BRASIL, Araújo Netto, e publicada na edição de 7/10, sobre
as repercussões da recente Encíclica do papa João Paulo II,
Veritatis Splendor, não resiste sequer a uma crítica interna.
Afirma o correspondente que a repercussão da Encíclica nos
meios da Igreja foi mais negativa do que positiva. Para justificar
sua afirmação, cita um pastor protestante e o professor Hans
Kung, cuja condição de teólogo católico foi há anos descreden-
ciada. Essas opiniões são pessoais e obviamente suspeitas. O que
afirmaram, segundo o correspondente, o arcebispo católico de
Westminster e um bispo suíço não se refere à Encíclica como tal,
mas à dificuldade evidente e esperada de sua aplicação nos meios
cristãos já contaminados por um ensinamento moral que a
Encíclica denuncia como ambíguo ou mesmo contrário à doutri-
na da Igreja. Ora, dar uma apreciação crítica sobre base tão
frágil e equívoca é, no mínimo, uma deformação da ótica de
quem a escreve, para não dizer uma verdadeira afronta inaceitá-
vel em correspondente de um jornal sério e comprometido com a
informação objetiva e honesta. Adionel Carlos da Cunha, assessor
de imprensa da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Brasília

Morei sete anos em Brasília, te-
nho muitos amigos em Brasília, ado-
ro Brasília, mas, observando os fa-
tos, concluí com tristeza que a
capital federal não pode mais ficar
lá. Como Versaillés, ela se afastou
perigosamente do povo. Cidade feita
para ditadores, cercada por quartéis
e por tímidos funcionários públicos
(imagine só quando eles perderem a
estabilidade). Não bastasse tudo is-
to, estão agora cercando o Congres-
so Nacional com Brucutus e até por
uma gaiola de vidro blindado. Toda
uma distância com o pobre povo,
toda uma intimidade com a elite
(empresarial, multinacional, finan-
ceira), que lá aterrissa de jatinho.
Infelizmente, ou Brasília ou Brasil.
Ricardo P. Gonzalez — Rio de Janei-
ro

Vestibular

(...) Há alguns meses, uma equi-
pe das universidades federais e esta-
duais se reuniu e combinou que ne-
nhuma prova desses vestibulares se
realizaria na mesma data. Porém, o
desrespeito a essa combinação e aos
vestibulandos fez com que as provas
de Habilidade Específica tanto da
UFRJ quanto da UFF fossem mar-
cadas para a mesma data. (...) Mes-
mo que uma delas venha a ser à
tarde e a outra de manhã, há de se
convir que o bom desempenho do
vestibulando estará sendo inibido, já
que são provas longas e cansativas,
sem contar com o desgaste emocio-
nal que qualquer prova, sobretudo
dessa natureza, proporciona. (...)
Fernanda T. Bessone da C. Ferreira
— Rio de Janeiro.

Genialidades

Os filmes Como água para choco-
late, mexicano, e Sedução, espanhol,
são excelentes, mesmo prescindindo
de efeitos especiais, cenários custo-
sos e genialidades explícitas. (...) São
filmes inteligentes, mas baratos, co-
mo devem ser os filmes em países
onde o capital é escasso. A propósito
do filme que a atriz Carla Camuratti
pretende fazer, baseado na vida da
rainha Carlota Joaquina, acredito
que poderá redundar num bom fil-
me, desde que não descambe para as
tais genialidades explícitas. Refiro-
me ao figurino, objeto de reporta-
gem na revista Domingo, de 28/9, em
que, por exemplo, a soberana terá a
cabeça decorada por uma caravela.
(...) Afinal de contas, trata-se de fi-
gurinos para um filme histórico, pa-
ra destaques de escola de samba ou

para concurso de fantasias? (...) O
Brasil precisa conhecer melhor sua
história, seus hábitos e costumes do
passado, e o cinema é um dos me-
lhoress veículos para que esse objeti-
vo possa ser alcançado. Mas não
com genialidades desse tipo. Depois
reclamam que o grande público não
prestigia o cinema nacional. (...)
Marcos Konder Netto — Rio de Ja-
neiro.

Multa
A Prefeitura da Aeronáutica do

Galeão vem forçando a desocupação
de imóveis da União sob sua admi-
nistração, aplicando (pasmem!) mui-
tas de 90% sobre toda a remunera-
ção recebida (incluindo todas as
gratificações, como a militar, tempo
de serviço, etc) pelos chefes de famí-
lia que se reformaram, descontando
a multa de seus contracheques. Inú-
meros militares reformados e tam-
bém civis aposentados têm recebido
mensalmente apenas CR$ 2 mil.
Trata-se de um verdadeiro confisco,
sem qualquer aviso prévio. A Prefei-
tura da Aeronáutica do Galeão,
além de seus advogados, tem à sua
disposição a Procuradoria Geral da
República, órgão competente para,
através da Justiça Federal, retomar
seus imóveis que, porventura, estive-
rem irregularmente ocupados. (..). O
que a Prefeitura da Aeronáutica do
Galeão está praticando contra seus
inquilinos é uma verdadeira chacina
branca. (...) Pedro da Cunha Rodri-
gues — Rio de Janeiro.

Sonho
Definitivamente: Deus é brasilei-

ro! Estimativa para o IGPM, da
Fundação Getúlio Vargas, dá conta
de que a inflação de outubro, longe
do que possam imaginar mentes de-
letérias, ficará em torno de 36,2%,
em vez dos 38% apregoados pelos
pessimistas de plantão. Segundo
fontes oficiais, forças federais se mo-
bilizam para conter a euforia que se
instalará no país por que, certamen-
te, arrastões ensandecidos acorrerão
às ruas para celebrar o evento em
comemorações exacerbadas, dignas
da recente catarse alvinegra. (...). O
comércio, antevendo a avalanche
consumista, triplicará seus estoques
admitindo mais e mais empregados.
Policiais, contraventores e afins, em
uníssono, farão suas louvações a
São Jorge. Aposentados, pensionis-
tas e professores continuarão sua via
crucis terminal, entretanto prevale-
cerá a emoção. Correspondentes es-
trangeiros, acotovelados em atípica
excitação, entrevistarão o presiden-
-I

ciável-ministro pela proeza inflado-
nária. Mães de Àcari, pais de alunos
de escolas particulares, sobreviven-
tes de Vigário Geral e outros seg-
mentos mais infelizes se abraçarão e
chorarão emocionados. Finalmente,
Dunga e Parreira, atônitos, pedirão
dispensa da seleção em caráter irre-
vogável. E continuaremos sonhan-
do! Nelson de Oliveira Vianna —
Niterói (RJ).
Ingenuidade

Querer fazer comparações entre
as apresentações dos sexagenários
Little Richard e Chuck Berry é, no
mínimo, muita ingenuidade da críti-
ca (JB, 30/9). Os dois foram feras em
sua época áurea. Serão lendas, eter-
namente! Bill Halley (duas vezes),
The Platters e Neil Sedaka estiveram
no Brasil no auge de suas carreiras
(...) e foram alvos dos maiores elo-
gios por parte dos críticos que fa-
ziam parte daquele momento cultu-
ral e tecnológico. (...) Os fãs de cada
um sabem bem o que fazer: colocam
um disco antigo, libertam a imagina-
ção, soltam as recordações e deixam
o coração bater bem jovem no peito
cansado de guerra! Jorge de Almeida

Rio de Janeiro.
Aparência

O ministro da Previdência So-
ciai, deputado Antônio Britto, sabe
que para uma pessoa pública não
basta ser honesta. Tem, também,
que parecer honesta. Infelizmente, o
ministro não parece honesto na sua
campanha para a privatização da
Previdência. Basta um pouco de
atenção para perceber que o objetivo
maior dessa campanha é a criação
das aposentadorias lucrativas, à se-
melhança das conhecidas doenças lu-
crativas, as únicas aceitas nos planos
de saúde comercializados pela inicia-
tiva privada. É bom lembrar tam-
bém as promessas de aposentadorias
não-cumpridas pelas arapucas de
triste memória do tipo Montepio da
Família Militar, o que tem levado a
população a achar que, no Brasil, a
iniciativa privada está mais para pri-
vada do que para iniciativa. Fernan-
do Salinas Lacorte — Rio de Janei-
ro.

Fábula
Brasília é o principal santuário

das cigarras — que dominam 150
milhões de formigas trabalhadoras.
Quando virá o inverno verde-oliva
para acabar com a festança e encer-
rar a fábula? Onofre Francisco Bôer

Americana (SP).
Museu

Recentes reportagens trouxeram
à baila a desesperadora situação do
prédio e acervo do Museu Nacional
de História Natural da Quinta da
Boa Vista. Sugiro que a reforma que
se faz necessária seja voltada para
estabelecer um Museu Imperial no
prédio que serviu de residência aos
nossos dois imperadores. O acervo
do museu atual ficaria melhor abri-
gado no belo prédio da UFRJ, na
Avenida Pasteur. Lá haveria espaço
para expandir atividades de pesquisa
e ampliar a exibição do acervo, ocu-
pando-se os prédios parcialmente
desativados com a transferência,
ainda em andamento, deste campus
para o da Ilha do Fundão. (...) Mar-
ceio Morgado — São José dos Cam-
pos (SP).

As cartas serão selecionadas para publicaçãono lodo ou em parte entre as que tiveremassinatura, nome completo e legível e endere-
ço que permita confirmação prévia.
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Doutorado Zumbis na Zona Fantasma

do absurdo

VILLAS-BÔAS CORRÊA »

2 

uem foi que disse que se esgotara nossa
capacidade de espanto diante da sucessão de
rates, que são a marca de insensatez desses

tempos embirutados?
Pode-se apostar que jamais passara pela cabeça

mais desmiolada que um único ministro do Supremo
Tribunal Federal, em decisão pessoal, sem a cautela
da consulta informal aos seus ilustres pares, sur-
preendesse o país com a singularíssima liminar que
interrompeu e atrasou o processo de revisão consti-
tucional, aprovado pela Câmara por 170 votos contra
60, e por acordo de lideranças no Senado, enlouque-
cendo o Congresso, ameaçando gravíssima crise ins-
titucional com o choque aberto entre o Legislativo e

Judiciário e lançando a opinião pública no abismo
da perplexidade e da confusão.

Por certo que o bom senso prevaleceu, graças à
habilidade e ao espirito conciliador dos presidentes

| da Câmara, do Senado e do STF, contornando o' 
perigo de um nó sem desate. Mas é uma ingenuida-

¦ de imaginar que episódio de tal delicadeza, apesar' do desfecho com a corrigenda reparadora, possa
! ser absorvido sem conseqüência, como quem apa-
, ga com a borracha o rabisco na folha em branco.
' Uma larga mancha de ressentimento, de animosi-
; dade e de irritação espraia-se pelo espaço minado

por desencontros e desconfianças.
Não estamos diante de simples incidente de per-

curso, facilitado por interpretação discutível, na linha
torta da estrita obediência ao dispositivo constitucio-

nal (Art. 102, inciso I, letra
d), que estabelece a compe-
tência do STF para proces-
sar e julgar, originariamen-
te, mandado de segurança
contra "atos das Mesas da
Câmara dos Deputados e
do Senado Federal". O TSE
recolocou as coisas nos seus
devidos lugares.

O episódio é mais um, e
o mais sério, de uma longa
lista de birutices e extrava-
gâncias. Brasília endoidou.
A lógica virou pelo avesso,
entortando o fio do raciocí-

; nio, trocando sinais, desviando-o para o absurdo.
Um caso que se apequenou diante do escândalo

; maior — e que serviu de abafador —, fornece exem-
pio didático da distorção crônica que grassa pelos
três poderes. Ora, os três mosqueteiros da bancada

' do PDT com mais saliente participação na baderna
; da sessão do Congresso para a leitura do projeto de

convocação da revisão constitucional consideram-se
inocentados das estrepolias e cafajestadas pela limi-
nar do ministro Marco Aurélio de Mello—efêmera
como um suspiro —, porque ela provaria que eles
estavam com toda a razão ao tumultuar os trabalhos,
uma vez que o presidente Humberto Lucena dava o

exemplo de desobediência, desrespeitando o quorum
para a abertura dos trabalhos.

; Mas é exatamente o contrário. O recurso ao Su-
, premo indicou a saída legítima, racional e civilizada.

O processo para suave punição dos baderneiros
; não deve ser paralisado por pobre sofisma que não
[ se sustenta em pé.

A dosagem da pena, com os descontos e atenuan-
; tes da irrupção da vergonheira do aluguel de depu-
, tados por temporada pelo PSD do Onaireves e do
: Nobel, não sugere o rigor da cassação de mandatos.

] Mesmo porque o corporativismo, que é uma das
; pragas do Congresso, não sustenta o exagero. Agora,

um bom puxão de orelhas viria mesmo a calhar.
; Pelas traquinadas e pela reincidência das justificati-
| vas com desculpas de enganar tolos.

Ma lixeira do PSD a catinga que tresanda está a
! exigir urgente e exemplar operação de limpeza,
i Não há porque desperdiçar tempo com o esper-
; near injurioso, com largo consumo do calão da
' sarjeta, dos que foram pilhados com a mão nos
; dólares. Toda a trampa é tão claramente suspeita
, que não exige mais do que a juntada das provas em
1 apuração sumária, com o respeito aos prazos e
; normas para não abrir o flanco à escapulida da' 

argiiição de nulidade.
' De tudo isso e de mais, de muito mais, pulam as
; advertências e piscam os sinais de alarme. Se é
, verdade que não se fala mais em golpe, o ruído dos
1 escandâlos e a bulha das crises despertaram o
; medo que dormitava no colchão da alma. Com a
; inquietante sensação de que assim não vai. Esta-
¦ mos brincando com o fogo, cutucando o azar com
| a curta vara da imprudência.

Se o Congresso já andava por baixo, registran-
' do índices desmoralizantes de rejeição em todas as
; pesquisas, seu conceito embrulhado em andrajos
, está com jeito de molambo.

A revisão constitucional coincide, dramaticamen-
te, com período de alarmante desprezo popular pelo
Legislativo, desacatado por liminar, insultado, xinga-do 

pela bancada dos pilantras que nele se instalou
pelas brechas da permissiva legislação partidária e
pela frouxidão da lei eleitoral que, agora, mesmo
depois de revisada, não conseguiu calafetar as vias de
livre trânsito da fraude e da corrupção.

< Parece que é hora, está passando o momento,
da articulada reação dos responsáveis. Certa ou
errada, uma vez esgotados os recursos contra a

I revisão constitucional e instalados os trabalhos
. rotineiros do Congresso, alguma coisa precisa ser
| tentada para conter o radicalismo e restabelecer a
| compostura da oposição parlamentar.

Quando a minoria aposta tudo na carta única
| da virada da mesa, fica sem alternativa para os

lances subseqüentes.
; Obstrução é dura tática para pouco tempo.
, Ela cansa, entedia o público e se esvai no nada.

Basta esperar um pouco que o entendimento,
; que é a vocação do Congresso, baixará sobre os
, espíritos pacificados.

* Comentarista político do JORNAL DO BRASIL.

RUY CASTRO *
/~\ Brasil tem futuro, mas este pode ser o de
Vy Krypton, que, como qualquer menor de oito
anos sabe, é o planeta natal do Super-Homem. Pelo
menos, numa coisa já estamos parecidos com Krypton:
temos uma Zona Fantasma, que—como o dito menor
também sabe — é aquela dimensão fora do espaço pa-
ra onde eram mandados os kriptonianos que faziam
alguma basteira e eram apanhados em flagrante. Os
kriptonianos condenados à Zona Fantasma se torna-
vam exatamente isto: fantasmas. Quer dizer: ficavam
zanzando pelo planeta e seguiam tudo que se passava,
mas não se misturavam com a vida real.

A Zona Fantasma brasileira fica em Brasília, mais
precisamente na Praça dos Três Poderes. A diferença
em relação à de Krypton é que seus habitantes não
foram condenados a ela, mas eleitos para habitá-la.
E, talvez por isso, ainda conservem uma textura
quase ectoplásmica, que às vezes nos dá a sensação de
que pertencem à realidade. Sabemos que eles existem,
podemos vê-los pela televisão e acompanhamos suas
trapalhadas, mas é como se pertencessem a alguma
dimensão jupiteriana—ou kriptoniana. E isto só por
enquanto. Não demora muito e eles atingirão aquele
estado de perfeição incorpórea, de absoluta auto-su-
ficiência e invisibilidade em relação à vida aqui fora.

Alguns habitantes da Zona Fantasma brasiliense,
no entanto, já se comportam como se tivessem atingi-
do esse estágio. O juiz do STF que, nesta terça-feira,
tentou brecar a revisão da Constituição, é um deles.
Com uma penada, desautorizou o que quase 400
sujeitos haviam determinado que se fizesse e coones-
tou olimpicamente a falta de modos de uma meia-dú-
zia. Seu ato, pelo menos, teve a vantagem de nos

ROBERTO CAMPOS *

T) or alguma motivo, será que o Macunaíma do
JT grande Mário de Andrade — o herói sem ne-
nhum caráter — ficou como representativo de um
modo de ser brasileiro? Uma Constituição foi pro-
múlgada em 1988. A mais desastrada da nossa Histó-
ria. Se cumprida à risca, já teria paralisado de vez a
economia e estabelecido o caos. Saiu assim pela
combinação de uma esquerda delirante com uma
variedade de covardias e de interesses corporativos
ou paroquiais. Menos de 1/5 dos membros do Con-
gresso eram essas esquerdas—na ex-União Soviética
eram menos de 1/4 e conseguiram fazer a monstruosi-
dade que custou 50 milhões de vítimas para, no fim,
acabar da triste maneira que se está vendo.

Essa gente não quer a Revisão. Quer a inviabilida-
de do país, porque nela é que pode exercer seu apetite
de poder totalitário. Atropelam tudo, insultam todos
os demais, atribuindo-se a exclusividade do patriotis-
mo. Infiltram-se, ocupam lugares-chave, "patru-

lham" implacavelmente, subsidiados através das ile-
galidades absurdas do imposto sindical, do sindicato
único e do facilitário das greves do setor corporativis-
ta do Serviço Público e, sobretudo, das Estatais.

Acontece que a maioria — apesar de absurdamen-
te tolerante quanto ao comportamento abusivo de
uma boa parcela desse "quinto tenebroso" — não
quer ver o país inviabilizado pela paralisia política e
econômica progressiva. Não tem vontade de ver repe-
tidas as inomináveis monstruosidades e idiotices dos
socialismos reais, a começar pelo soviético. E também
acontece que a Constituição previu a sua própria
reforma, imitando, à sua maneira, a de Portugal da
Revolução dos Cravos. O dia inteiro somos assalta-
dos pelo bestialógico das esquerdas — "Revisão é
Golpe!" Elas não têm nenhum compromisso com a
verdade, com o sentido das palavras, nenhum respei-
to pelas liberdades democráticas (uma idéia burguesa,
até muito pouco tempo objeto de chacota de sua
parte). Mas nós, a maioria, sim, temos compromisso
com a sobrevivência, o desenvolvimento e a liberdade
do país. Temos de fazer a Revisão por duas boas
razões: porque assim manda a Lei maior e porque é
preciso evitar o desastre.

É claro que as condições são as piores possíveis:
inflação aterrorizadora, desemprego, angústia social
profunda, sinais de perda de valores e formidáveis
dificuldades que se opõem à reforma política e eleito-
ral em profundidade. Não há tempo para sequer se
limpar o texto da Carta de 88 dos dispositivos anedó-
ticos que contém, como os juros de 12%, que nos
cobrem de ridículo. Na realidade, não haverá tempo

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA *

modelo de Estado está exaurido. Sem recursos
KJ para investir em infra-estrutura, temos, ademais,
um Estado incapaz até mesmo de assumir ó custeio da
própria máquina administrativa.

Estradas sem conservação, escolas caindo, hospitais
sem leitos nem medicamentos—esta é apenas uma face
cruel da crise em que nos encontramos.

A economia reage, exporta, reabilita alguns em-
pregos, fabrica mais automóveis e geladeiras —
mas isso é só uma leve recuperação. Na verdade,
não está havendo crescimento real, pois tanto a
produção de veículos como a de eletrodomésticos
(para citar, por exemplo, os setores que maior
dinamismo demonstraram nos últimos meses) ain-
da se situa nos patamares de 1980.

A sonegação, o estatismo desenfreado, os endi-
vidamentos externo e interno, dentre outras causas,
nos legaram um Estado incapaz, ineficiente, desa-
creditado e insolvente.

Foi sábia a decisão dos constituintes de prever a
revisão, decorridos cinco anos da promulgação da
Carta de 1988. Ali não se resolveu essa questão,
enquanto se agravou, nesse periodo, tanto a crise
fiscal, como a tributária e a da seguridade social.

Esses temas são inadiáveis. A reforma tributá-
ria, por exemplo, produzindo o elenco de tributos e
a possibilidade de sonegação, bem como uni versa-

lembrar de que o Poder Judiciário continua existindo
e fazendo jus a seus marajaescos salários — temia-se
que seus membros tivessem morrido com falta de ar
sob a montanha de processos paralisados há anos.

É verdade que o Congresso não tem muita moral
para espernear. Deputados e senadores pintam os
canecos em público com uma superioridade que deve
causar inveja até aos kriptonianos da Zona Fantas-
ma. É como se não houvesse ninguém
olhando. O próprio ato daqueles faça-,
nhudos, há duas semanas, de rasgar o
papel, quebrar o microfone e dançar a
balalaica ao som das galerias foi uma
prova de que nossos representantes jul-
gam-se invisíveis.

E, a exemplo dos tais kriptonianos, os
políticos devem julgar-se também intan-
gíveis, a prova de qualquer punição ou
pito: o balcão de ofertas em que certos
partidos se converteram é outra prova.
Luminares eleitos em nome de um su-
posto programa estão sendo acusados de
vender seus passes a outros partidos co-
mo se fossem jogadores de futebol. Feliz-
mente, tratando-se os acusados de autênticos cabe-
ças-de-bagre, a alegada compra de alguns deles está
saindo a preços de liquidação. Mas se o passe de um
deputado de partido marca-barbante custa de USS
30 a 50 mil, quanto não custará o de um senador de
um grande partido? E como se calcula o valor de
cada deputado? Pela arroba?

O cômico é que o objeto da disputa — a Consti-
tuição de 1988 — também é um produto digno da
Zona Fantasma. Ao nascer, ainda sob a inspiração

para se discutir muitos dos aspectos que mereceriam
uma redação mais clara e enxuta, e para fazer um
texto que seja uma Lei de Leis, não um catálogo
telefônico.

Prioritariamente, a meu ver, seria preciso varrer-
mos o capítulo da ordem econômica de dispositivos
obsoletos que estão estrangulando o país. Entre os
pontos essenciais, citaria: eliminação das restrições ao
capital estrangeiro, da distinção entre empresas brasi-
lerias de capital nacional e as de capital estrangeiro, e
o fim dos monopólios atribuídos a empresas estatais
(uma solução inepta, absolutamente obsoleta, apenas
do interesse dos interesses corporativos e políticos"sócios" do Estado).

Com igual prioridade, eu apontaria a necessidade
de uma reforma fiscal — que hoje, com a obsessão
sadia que se está formando contra a inflação, vem
sendo apontada como uma arma indispensável para
esse fim. Eu preferiria dizer, aliás, uma reforma dos
gastos e ingressos do Estado. É preciso marcar bem
essa diferença, porque a variedade de protozoários
intelectuais que ainda procura promover o estatismo
no Brasil insiste miiito na tese de que é preciso uma
reforma para aumentar os recursos nas mãos do
Estado.

Isso, em tese, é falso. Nominalmente, o brasileiro
que paga imposto é o burro de carga mais castigado
do mundo. Nas grandes empresas do setor moderno
— que não podem sonegar —, o total de impostos e
contribuições sobre o valor adicionado está perto de
46%! Além disso, o infeliz Brasilino ainda toma
Imposto de Renda, impostos sobre a propriedade,
taxas de tudo o que se possa imaginar, com incidên-
cias sobrepostas. Um especialista respeitado estimou
que a carga nominal poderia chegar a cerca de 68%
do PIB!

É claro que com os quase 60 tributos e contribui-
ções francamente predatórios e extorsivos — de fazer
parecer balsâmica a Derrama de Da. Maria I, do
Quinto que espicaçou os mineiros de então contra o
Governo, numa história heróica conhecida como In-
confidência — acabam sendo uma grande peneira,
em que talvez CRS 1,2 acabe sendo sonegado por
cruzeiro efetivamente arrecadado.

Inflação é, para todos os efeitos práticos, excesso
de gastos públicos além do arrecadado. E que se
propõe a fazer o Governo? Nada mais simples: inven-
tar mecanismos para escorchar mais o contribuinte.
Experimentou duas coisas: primeiro, o terrorismo
fiscal (que parecia prometer bons dividendos políti-
cos), e, segundo, mais um imposto, o IPMF, que não
poderia dar certo com a multiplicidade de isenções e

lizando a carga fiscal e simplificando o sistema,
deverá estar promulgada até o mês de dezembro,
sob pena de mais um ano de desordem e inexistên-
cia de investimentos.

Fala-se em pauta mínima. Eu prefiro falar em
hierarquia das prioridades. Defendo que se estabele-
ça um elenco de prioridades voltado para a reforma
do Estado, onde não apenas se desenhe com nitidez
os limites de atuação deste e do setor privado,
como também se defina claramente os níveis de
competência da União, dos estados e dos municí-
pios.

Alinho-me entre os que entendem que os traba-
lhos da chamada reconsiituinte devam ter tempo
limitado, no máximo até meados de março de 1994.
E apóio a tese de promulgação imediata das maté-
rias aprovadas, o que, inclusive, é fundamental
para que a reforma tributária não venha a sofrer
qualquer contestação judicial quanto ao princípio
da anualidade.

O PMDB terá, sem dúvida, um papel importan-
te. Ele será o condutor do processo revisional. E eu
entendo que deva se conduzir longe dos extremos.
Sem respaldar os sentimentos corporativistas dos
que desejam fazer do Estado o paraíso de segmen-
tos privilegiados, nem se alinhar ao liberalismo
desenfreado, que quer anular o Estado e jogar tudo
à sorte do mercado.

Na formulação da ordem econômica, entendo

de sua irmã lusitana e do Muro de Berlim, ela mal
poderia imaginar que, em questão de meses, já
daria a impressão de ter sido psicografada por
Chico Xavier. Como se não bastasse o cadáver
insepulto, metade dela ainda precisava de regula-
mentação para ser enterrada — ou seja, vínhamos
sendo regidos por um zumbi. Mas isso não parecia
incomodar o assim chamado Legislativo, cuja especiali-

dade, aliás, é aprovar leis que não pegam,
como a do IPMF ou a do nome dos remé-
dios. Ponha Zona Fantasma nisso.

É verdade também que, nesta Kryp-
ton tropical, ninguém pode atirar a pe-
dra em ninguém porque, tratando-se da
Zona Fantasma, está difícil superar o
exemplo do ectoplasma maior: o Execu-
tivo. Se o Judiciário mela uma decisão
do Legislativo, não é com ele. Se o Legis-
lativo se torna uma filial do Ponto Frio
Bonzão, também não é com ele. E, pen-
sando bem, por que deveria ser, quando
o que se supõe serem as suas próprias
obrigações também não são com ele? A"paulada na inflação", por exemplo, só

virá com a revisão da Constituição, a qual só acon-
tecerá dependendo dos humores do STF.

Como os menores de oito anos estão igualmente
cansados de saber, houve um dia em que, sem dar o
menor motivo, Krypton explodiu, com Zona Fantas-
ma e tudo. Se a Zona Fantasma do Brasil explodir,
não se perderá grande coisa, mas — não que eles
também estejam aí — todos levaremos a breca.
' Jornalista e autor de O poder de mau humor. Escreve todas as

sextas-feiras nesta página.

outros complicadores. Foi uma paródia de mau gosto
do Imposto Único sobre Transações Financeiras,
proposto pelo prof. Marcos Cintra e promovido com
competência pelo deputado Flávio Rocha, entre ou-
tros. Este imposto substituiria a balbúrdia que aí está
por um tributo simples, universal, que atingiria uma
alta proporção do setor informal, e que não se presta-
ria a nenhuma forma de corrupção.

Mas essa não seria a única idéia. Um projeto
articulado pelo Deputado L. R. Ponte, a PEC 48,
aprovado como projeto de Emenda Constitucional,
previa uma simplificação radical, levando, eventual-
mente, ao Imposto Único sobre Transações. Outras
fórmulas seriam possiveis.

Acontece que o Brasil está cheio de pessoas presas
a idéias recebidas sem um exame crítico. A qualquer
momento, ouve-se falar em impostos "regressivos"—

com horror, porque a idéia implícita é tirar o máximo
dos supostos ricos para gastar com os supostos po-
bres. No resto do mundo, essa tendência está nitida-
mente arrefecendo. A "burguesia" 

que o marxismo
queria expropriar tornou-se uma vasta classe média, e
quem paga a conta é quem trabalha. O assistencialis-
mo sem medida criou uma classe de pessoas depen-
dentes, sem iniciativa e sem auto-respeito. O impor-
tante, muito mais do que de quem e como se tira, é
como e com quem se gasta. As despesas do Estado é
que têm de ser progressivas, em vez de engordar os
sócios corporativos do Estado.

Uma redivisão da receita e dos encargos entre a
União, os estados e os municípios levanta uma tal
celeuma, que dificilmente se vislumbra uma solução
eficaz. Antes de 88, a União possuía 47% do bolo
tributário, os estados 37%, e os municípios 17%. Em
93, as cifras correspondentes eram 37%, 42% e 22%,
sem que tenham sido repassados os encargos que
deveriam caber a estados e municípos. Um curioso
federalismo da receita, mas não da despesa...

Um último ponto é a imprescindível necessidade
de ordem na Previdência. Nenhuma economia pode
suportar a aposentadoria por tempo de serviço, e a
abundância de favores, dados por conta de um di-
nheiro que ninguém sabia de onde viria. O único
tratamento racional consiste numa aposentadoria bá-
sica modesta, por idade, para todos, e na sua comple-
mentação por meio de um sistema de capitalização,
diretamente controlado pelos próprios contribuintes,
como no Chile. E os gastos médicos têm de ser
rigorosamente segregados dos da seguridade social,
propriamente dita. Fora disso, não resta alternativa.

" Deputado Federal (PPR-RJ).

que o partido, a exemplo do que vêm fazendo as
nações afluentes, e do que sempre fizeram os países
desenvolvidos, deva privilegiar o emprego no país,
bem como criar mecanismos que, ampliando a
produção local, atraiam investimentos e tecnolo-
gias estrangeiras.

O Brasil tem um poderoso instrumento de atra-
ção de investimentos externos, que é o seu grande e
potencialmente maior mercado interno. Temos que
tirar partido disso. E fazer da expansão da ativida-
de econômica interna — não importa a nacionali-
dade do capital — uma diretriz de desenvolvimen-
to.

A recuperação real do nível de emprego (e, mais
do que isso, a sua expansão anual) deve nortear as
discussões da nova ordem econômica.

O que é importante, nesta Revisão que ora se
inicia, é que o interesse nacional predomine com
critérios de racionalidade, livre dos chavões que a
História revogou.

Não devemos seguir nem a velha cantiga liberal,
que quer revogar o Estado e jogar a economia,
totalmente, numa canibalesca competição de mer-
cado, nem nos atrelar a velhos jargões corporati-
vistas, aparentemente ideológicos, que querem
manter a hipertrofia de um Estado cartorial, que
acaba sendo corrupto e paralisante.

' Deputado federal (PMDB-SC) e presidente do PMDB
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i^r i marioandrada i. silva Cher contra Major foram usadas

mens tentaram arrancar seu cor- J^Mr- quarto dia do encontro governista cher decidiu comparecer
dao de ouro. Ele comegou a lutar ¦" ^P%_ nao ofuscou o prestigio do pri- rencia com a disposipao de
'contra os dois agressores e um jfl|\ ' v> meiro-ministro. Sem discursar pa- manifestar seu apoio ao atual pri-
deles sacou uma faca, atingindo-o i|i&V. ra a audiencia mais fanatica dos meiro-ministro. "Nao podemos:tres vezes. Mesmo ferido, Ma- » 1 - * "*' 

P? conservadores, Thatcher se limi- perder as proximas eleigoes e por;:cLeod desvencilhou-se dos dois e Bv .• -JmgKT; • ™ tou a agradecer aos aplausos, isso devemos apoiar nossos lide-
jcorreu na diregao de um hotel If Wft' transmitindo nos bastidores seu res como eu apoio John Major no'proximo 

enquanto os ladroes fu- « * - — \" "apoio incondicional" a Major. comando do partido e do pais.",
giam. Ele foi levado para um hos- !¦¦¦• A visita de Lady Thatcher ao disse Thatcher.

Jiberado. 0 cordao continua em e um dos 31 amcricanos levados da Somalia para um hospitallniltTaFainericano formou no principal evento da c;a de Blackpool prepararam oseu pescogo. A policia procura os - _ conference dos; conservadores de- show de ontem zelando para que

{ 
MacLeod teve mais sorte do AtftflUC FCllCldC lUcltc! OlltfO Wrar pabltou extratos da auto-

mortos este ano na Florida, corn- lTllllti)!* IIAC; T T \ y|n ^kAttialin lhendopassagensem que a baro- de nrestipin nai rnnfprpnriac H 1
prometendo a principal fonte de IIHlllcU U08 JLUA. Ucl uOHlflllQ nesa criticava a capacidade inte- fid fncleis SmoISSrenda do estado, o turismo, res- ¦ F flintnti C lArt 1J j lectual de seu sucessor. L»pafmomeM
ponsavei por us$ 3i biihoes de " Clinton anuncia envio de 5.100 soldados e equipamentos antecipagao do Mirror aconteceu <jue mede a duragao e a intensida-

jreceita anualmente. Ale de langar WASHINGTON - Em novo de- enfase da missao americana ressal- que se a troca do refem americano dep™ de 
,umf k^lha Judicial da S^SaXad^uma campanha de esclarecimento safio aos EUA, as forgas do chefe tando novamente a parte humani- por somalianos presos for aceita, vetnc,da PeJ° fabloide contra os M P 

^ fa fo^S deaos tuns as para tentar evitar no- rebelde da Somalia, Mohammed taria. Um alto funcionario citado podera comegar uma onda de cap- 1"teresses do Jorna'^ Smfj pe 
por 2min8s A sauXc5o a Ma-vos assaltos, a policia tem sido Adnd bombardearam ontem o ae- pela agenda Reuter disse que assim tura de refens ocidentais que pode- T,l"esW Pagou US$ 1 milhao XoSmais

.eficiente em prender os cnmmo- roporto de Mogadiscio matando que os reforgos chegarem as forgas rainstalar na Somalia uma situacao pelos direitos de pubhcar o livro Pruurou jamais,
sos mas a crescente violencia esta um soldado amencano e ferindo americanas serao "bastante agressi- igual a do Libano algum temDO Thatcher em capitulos. A justi- O chanceler Clarke, que fez o,

fcausando danos a imagem da Flo- outros 13. Um outro soldado ame- vas." atras quando havia dezenas de re ?a inglesa entendeu que o conteu- principal discurso do dia, se reti-:
irida, especialmente no caso de "ca"° m,orreu no hospital militar Drama — A campanha militar fens em maos de grupos islamicos do do livr0 era imPortante demais rou da corrida pelo governo. "Os]
IMiami, onde ocorreu a maioria base de La"dstuhl, na Alema- americana contra Aidid assumiu libaneses. "0 dia em que os soma- para que 0 P"blico fosse obrigado inimigos de John Major sao meus(
•doscasos. nha, para onde tinha sido levado um novo aspecto dramatico com a lianos descobrirem que cativos es- a esperar pelo Sunday Times. inimigos e sao inimigos do Parti-
i Na quarta-feira a policia anun- coni 31 dos 78 americanos feridos captura de pelo menos um soldado trangeiros valem dinheiro, entao se- As declaragoes de Lady That- do Conservador.", disse Clarke. .
'ciou a prisao de quatro adolesce- na batalha do final desemana con- americano, o piloto Michael Du- ra impossivel realizar qualquer . llllg*iHHtM»
:nets com idades entre 13 e 17 anos ra orgas de Aidid. O numero de rant. Negociagoes sobre ele estao operagao humanitaria no pais," - 

* ^^KnHnKl
acusados de matar num assalto o inilxtares dos EUA mortos desde sendo conduzidas em Nairobi entre afirmou um diplomata ao Post. ^8HWHB
turista ingles Gary Colley, 34 

domingo aumentou a^)ra para^lS. enviados americanos e o ministro 0 jornal The Washington Post ''

irada dele Margaret Jagger, 35. deSmais ?iO(T mnitares°e equira" Tlw Si i° Estado ^ai°r Conjunto das J""
111 „°.s a6r®ssores> de 13 anos, mentos para a Somalia com o obje- trocar Durant por pelo menos 21 Armadas dos EUA, general
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T tivo de imP°r 3 ordem em Moga- guerrilheiros presos pelas forgas da C°lm,Powell> Pedf 7 
meados de

•h,h ^ 
a 01!° an°p discio ate 31 de margo, quando as ONU. Siad confirmou que a Alian- setembro 0 envio de reforgos para a

it i T6? 
"? forgas dos EUA se retirarao do gaNacional Somaliana,aorganiza- SonJal>a ^ 0 secretano da Defe- H

innHpra q 
Pena 

^ que Pais' Clinton disse que a America gao de Aidid, tinha apenas um f',, ,S ^spin' 
vetou 0 Pedido. Po- W

jpodera 
ser pronunciada para os nao poderia sair imediatamente da- americano prisioneiro dos seis que 

lle^tou qu® os efetivosem Mo-
: 01S. a. roes,de IJ 

^OS' 
com a quele pais africano antes de elimi- estao desaparecidos desde domin- gadiscio poderiam enfrentar

possivel condenagao dos mais jo- nar a jome e de ajudar a estabelecer go. Ele ofereceu como alternativa a Problemas se houvesse um ataque ^
vens a prisao perpetua. uma sociedade razoavelmente esta- troca do piloto por Osman Ato, um concentrado dos rebeldes. Foi 0
I Grant Pass, estado do Ore- vel "nos nossos termos." Os refor- dos financiadores da guerrilha e que aconteceu domingo. Forgas
gon, a policia lnformou que 0 tu- gos incluem 104 tanques e blinda- por alguns dos homens do alto co- americanas enviadas para socorrer
nsta alemao Alois Wetzel, morto dos, a forga-tarefa de um mando da alianga capturados do- 100 Rangers encurralados por 400a tiros numa auto-estrada dia 28 porta-avioes e duas forgas de assal- mingo. rebeldes nao conseguiram romper o

se^rcompa^h^ 
dos ' t0 fuziIeiros navais.^ ^Funcionarios da ONU e dos cerco por falta de equipamentos

¦¦ '
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«SoSEB55*o g°vemar Paquistao

CONCORR^NCIA INTERNACION4L N» 310.0.012.9M . LEHORE,PAQUlSTJb-Bena- de 25 lideres minoritarios. Buttho';
CANCELADA . ul, 

• • / ua Obieto: Servi^os de reparos e docagem no navio N/T "Quixada", de 22.755 tbp. zir Bhutto esta pronta para voltar apesar de confiante esta cautelo-•*JUSSS!mitemu' " «" "¦ U"M • ~ *- •> <*»* do £ quanto 4 formic de um.
^j—"——eme|TomeSdeSpetr^MaBraT^Bil^t9^^?^FTSf?n^tAQ0,!^a^^va^^c'^»n8fic?S9, Paquistao, depois da vitoria de coalisao, e pretende esperar os re,

(Unidade Recai de Referfineia) di&ia. . axa e seu Partido Popular do Paquistao sultados das eleigoes provinciais
/7|i\ ILA Abertura das propostas: dia 10/11/93 as 9 h no enderego acima mencionado. (PPP) nas eleigoes da ultima ter- que acontecem no sabado. Mes-CASA DA MOEDA DO BRASIL / ' ga-feira. O PPP nao conseguiu mo chegando em segundo lugar,

maioria das cadeira no parla- Nawaz Sharif, da LMP, diz ter
pcTDADD ffQ mento e, para formar governo, controle da situagao e confia na

/Ok rcmWDIWO devera negociar uma coalisao possibilidade de reunir os. votos
TOM ADA DE PRECOS N° 930753 /jS§1\ v 

PETFCl£0BnAs4£1R0&x compequenospartidos de 
pequenos partidos necessarios

A Casa da Moeda do Brasil comunica que fara reali- rwrrrtriiociiMmrmpiai! O PPP conquistou 86 cadeiras para assumir o governo, usando a
zar 10:00 horas do dia 25/10/93 tomada de precos AVISO DELICITACAO entreas217vagasnoparlamento, mesmataticaqueseus oponentes'
para contratacao de empresa para fornecimento de clo- TOMADA DE PRECOS N5 650.1.017.93.2 enquanto seu principal oponente, Shar| tambem. acredita quereto de calcio. Objeto: Servigos Tecnicos de Manutengao Corretiva e Preventiva, Instalagao, a Liga Mupulmana do Paquistao sua sorte podera mudar com asO edltal encontra-se afixado no quadro de avisos do Desinstalagao, Remanejamento e Substituigao de Rede Telefdnica e dos (LMP) do ex-pnmeiro-ministro pioin^pc nrmnnmoic "Drofon/iQ
Departamento de Administracao de Recursos Materials dSencil^CENpljf0^6"010"915 e dos Sistemas KS instaiados nas Nawaz Sharif, ficou com 72. P°" Pretender
— DEPAD, onde podera serlido na Integra e obtido na Habiiitagao: Empresas cadastradas na petrobras, item 5.3.3, grupos B ou c ou Bhutto foi para a capital do Pun-
Secao de Compras — SECP, na Rua Rene Bittencourt atenderem a todas as condigoes exigidas para cadastramento ate jab, Lahore, para fortalecer os la- eleigoes regionais e gannar as
371 - Distrito Industrial de Santa Cruz ou no escritdrio 

recSMrfiSo^fTomldaS das propos,as' obsarvada 9°s com facgoes independentes credenciais para formar um go-
da CM B na Rua Setede Setembro, 111— 10°andar— informagoes: Tel.: (021) 598-6088 - 598-6035 

"Vamos sem duvida formar o no- verno de centro , afirmou Sharif.
Centra — Rio de Janeiro, no periodo de 06/10/93 Consuita e/ou obtengao do Edital: Saia 9225 - Coroa Central - Setor de vo governo", declarou a sorriden- "A fase mais importante sera re-
21/10/93 ate as 15:00 horas, sendo esta ultima a 

v^orS;a°ToS.llhad° Funda°' R'°de Janeiro/RJ' te Bhutto. O porta-voz do PPP velada no dia 9 de outubro, quan-
data-limite para cadastramento. Entregadas Propostas: 26/10/93 as 10 h. Kamal Azfar afirmou que 0 parti- do a nagao escolhera os seus par-

A entrega dos anexos do Edital sera feita mediante do ja conta com 0 apoio de cerca lamentares regionais", concluiu.
recolhimento de CR$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros _
reais), nos enderecos supramencionados. je^imTsterio dostransportes iTV —
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^BENAZIR 

BHUTTO

SUPERINTEND^NCIA REGIONAL JUIZ DE FORA —SR.3 NaSCidfl pBTB «
<W> CASA DA MOEDA DO BRASIL /fe, AVISO (RESUMO) Hnllti#»5l 'WM BX<^ ,aBL, TOMADA DE PREQOS 8 P°"tlca fgf 

|

TOMADA DE PPCrnt Mo Otna-i^ EDITAL 
DE LICITAQAO N° 041/SR.3/93 a demOCratia iW

A 
"7!? N 930834 S[NTESE DO OBJETO: Implantapao da infra-estrutura ferroviSriaA Casa da Moeda do Brasil comunica que fara P?ra ampliapao do P^tio de Vargem Alegre, Km 121/122 da Linha de T) enazir Bhutto, 40 anos, tem f K|:

realizar as 10:00 horas do dia 26/10/93. tomada de BAOT-lrmA i-> lagos de familia com o po- JK;V|M
precos para contratacao de empresa nara Drestacao partic PAQAO: Empresas cadastradas na RFFSA, na especialidade der. Filha do ex-presidente mu- Mm »
deservicosdetransportedevalores 

|SS suteiano 
Ali Bhu„o, a carismSti- JEL| ^O edital encontra-se afixado no quadro de avisos abertura das propostas, observada a necess^ria qualificagao.' ca lider revelou vocagao politica _ s; I

do Departamento de Administracao de Recursos Mate- EDITAL: Sala 406 do Edificio Sede da SR.3 — Avenida Brasil, 2001, desde 14anos, quandofiliou-seao MSS||||f ,,<J

Iriais— 

DEPAD, onde podera serlido na inteora J^deFora-MG. Preco do Edital: CR$ 800,00. Partido Popular do Paquistao (o
e obtido na Secao de Compras — SECP. na Rua n.fhiirf ian? iE 

AB^RIURiq PRPP°STAS: Em sessao PPP fundado por seu pai). For-
Rene Bittencourt. 371 — Distrito Industrial de Santa Edificio Sede da SR°33S 

° '3 ' n° r (audltorio) do mada. em Ciencias Politicas em MilmgkeL.
Cruz ou no escritorio da CMB na Rua Sete de ® aviso, na Integra, desta Mcitagao, esta sendo publicado no DiSrio Harvard (EUA) e Oxford (lngla- depois da morte do eeneral 7hSetembro, 111 — 10° andar — Centro — Rio de Oficialda Ungodo Dia08.10.93. terra), assistiu a morte do pai, voltou 10 Pinuist'm p a viHa nniV
Janeiro, no periodo de 06/10/93 a 21/1 0/93 ate as °5o2as 

lntorma5°es: te|efone (032) 215-3572 e telefax (032) 215- executado durante o golpe de es- tjca ativa L,^ ano mais ^ f j15X>0 hotas sendo esta ultima, a data limite para assessoria de UC.'T.aqOes e CONTRATOS da SR.3 tado militar, em 1979, pelo gene- cleita como primeira mulher acadastramento. , , , t . —^ ——< aq. ocupar a lideranca de um paisA entrega dos anexos do edital sera feita mediante | 
Benazir, hoje casada e mae de mugulmano. Em 1990 foi destitui-recolhimento de CR$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros ts Cade-mode dois filhos, por duas vezes — em da do car°o pelo presidente milireais), nos enderecos supramencionados. F.SIM*ft<F>C 9a h]rn  td 1984 e 1935 — se exilou volunta- tar Ishaq Khar, que acusou-a de

I III f ^'Ira riamente em Londrcs. Em 1987, abuso de poder e corrupgao.
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LandsUihl, Alemanha —AFP
Escocês é

esfaqueado

tia Flórida
; FORT LAUDERDALE, EUA —
IO turistas escocês, Donny Ma-
jcLeod, 26 anos, foi esfaqueado
•três vezes ao resistir a um assalto
jnuma praia de Fort Lauderdale,
•Flórida, em mais um incidente
•violento contra turistas neste esta-'do americano. MacLeod passeava'pelo calgadão quando dois ho-
mens tentaram arrancar seu cor-
dão de ouro. Ele começou a lutar'contra os dois agressores e um

^deles sacou uma faca, atingindo-o
-três vezes. Mesmo ferido, Ma-:cLeod desvencilhou-se dos dois e
¦correu na direção de um hotel'próximo 

enquanto os ladrões fu-'giam. Ele foi levado para um hos-
.'pitai, onde recebeu 56 pontos e foi
Miberado. O cordão continua em
seu pescoço. A polícia procura os

; ladrões.
MacLeod teve mais sorte do

•que move outros turistas america-
nos e esytrangeiros, que foram
mortos este ano na Flórida, com-
prometendo a principal fonte de
renda do estàdor o turismo, res-
ponsável por US$ 31 bilhões de

; receita anualmente. Alé de lançar
uma campanha de esclarecimento
aos turistas para tentar evitar no-
,vos assaltos, a polícia tem sido
;eficiente em prender os crimino-
sos mas a crescente violência está

jcausando danos à imagem da Fló-
irida, especialmente no caso de
IMiami, onde ocorreu a maioria
;dos casos.
i: Na quarta-feira a polícia anun-'ciou a prisão de quatro adolesce-
:'nets com idades entre 13 e 17 anos
acusados de matar num assalto o
turista inglês Gary Colley, 34

;anos, e ferir gravemente a namo-
.rada dele Margaret Jagger, 35.
jUm dos agressores, de 13 anos,
jtem 56 infrações em sua folha cor-
irida, iniciada aos oito anos de
.'idade. O crime é punido na Flóri-
|da com a pena de morte, que
; poderá ser pronunciada para os
•dois ladrões de 17 anos, com a'possível condenação dos mais jo-
vens à prisão perpétua,
j; Em Grant Pass, estado do Ore-
gon, a polícia informou que o tu-
rista alemão Alois Wetzel, morto
a tiros numa auto-estrada dia 28
de setembro, foi vítima de um dos
seus companheiros de viagem.

O soldado Rodriguez, 20, é um dos 31 americanos levados da Somália para um hospital militar americano

Ataque rebelde mata outro

militar dos EUA na Somália

ajor e Thatcher trocaram afagos em nome da unidade do partido

Benazir 
pode 

voltar a

governar o Paquistão

PETROBRAS
PETflOLEO BRASILEIRO SA

A O
PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO &A.MINISTÉRIO DE MINASE ENERGIA

AVISO DE CANCELAMENTO
CONCORRÊNCIA SERMAT-72.01.0139/93

-APetróI00 Brasileiro S.A. - PETROBRAS, através do Serviço de Material -
CANCELADA18 P 0 que a LloltaÇao Concorrência SERMAT-72.01.0139/93 fica

BrjaKf?ltebliCad° n° DÍári° °'ÍCÍal da Uniâ° 6 n° Jornal d0

LEHORE, PAQUISTÃO — Bena-
zir Bhutto está pronta para voltar
ao cargo de primeiro-ministro do
Paquistão, depois da vitória de
seu Partido Popular do Paquistão
(PPP) nas eleições da última ter-
ça-feira. O PPP não conseguiu a
maioria das cadeiras no parla-
mento e, para formar governo,
deverá negociar uma coalisão
com pequenos partidos

O PPP conquistou 86 cadeiras
entre as 217 vagas no parlamento,
enquanto seu principal oponente,
a Liga Muçulmana do Paquistão
(LMP) do ex-primeiro-ministro
Nawaz Sharif, ficou com 72.
Bhutto foi para a capital do Pun-
jab, Lahore, para fortalecer os la-
ços com facções independentes ."Vamos sem dúvida formar o no-
vo governo", declarou a sorriden-
te Bhutto. O porta-voz do PPP
Kamal Azfár afirmou que o parti-
do já conta com o apoio de cerca

de 25 líderes minoritários. ButthOj
apesar de confiante, está cautelo:
sa quanto à formação de uma
coalisão, e pretende esperar os re*
sultados das eleições provinciais
que acontecem no sábado, Mes-
mo chegando em segundo lugar,
Nawaz Sharif, da LMP, diz ter
controle da situação e confia nà
possibilidade de reunir os. votos
de pequenos partidos necessários
para assumir o governo, usando a
mesma tática que seus oponentes;

Sharif também, acredita que
sua s.orte poderá mudar com as
eleições provinciais. 

"Pretende:
mos ter uma vitória esmagadora
nas eleições regionais e ganhar as
credenciais para formar ;um go-
verno de centro", afirmou Sharif."A fase mais importante será re-
velada no dia 9 de outubro, quan-
do a nação escolherá os seus par-
lamentares regionais", concluiu:

CASA DA MOEDA DO BRASIL

PETROBRAS
PETROIEO BflASLBRO&A.TOMADA DE PREÇOS N° 930753

A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará reali-
zar às 10:00 horas do dia 25/10/93 tomada de preços
para contratação de empresa para fornecimento de elo-
reto de cálcio.

O edital encontra-se afixado no quadro de avisos do
Departamento de Administração de Recursos Materiais
— DEPAD, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na
Seção de Compras — SECP, na Rua René Bittencourt,
371 — Distrito Industrial de Santa Cruz ou no escritório
da CM B na Rua Sete de Setembro, 111 — 10o andar —
Centro — Rio de Janeiro, no período de 06/10/93 a
21/10/93 até as 15:00 horas, sendo esta última a
data-limite para cadastramento.

A entrega dos anexos do Edital será feita mediante
recolhimento de CR$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros
reais), nos endereços supramencionados.

MNSTÉnODEIMASEBeXU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Ne 650.1.017.93.2Objeto: Serviços Técnicos de Manutenção Corretiva e Preventiva, Instalação,Desinstalação, Remanejamento e Substituição de Rede Telefônica e dosAparelhos Telefônicos Convencionais e dos Sistemas KS instalados nasdependências do CENPES.
Habilitação: Empresas cadastradas na PETROBRAS, item 5.3.3, grupos B ou C ou
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o39 (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, observada anecessária qualificação para a Tomada de Preços.Informações: Tel.: (021) 598-6088 - 598-6035.
Consulta e/ou obtenção do Edital: Sala 9225 - Coroa Central - Setor deContratação, Quadra 7, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ.Valor do Edital: 20UFIR.
Entrega das Propostas: 26/10/93 às 10 h.

MlfíiSTERIO DOS TRANSPORTES
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A ^ BENAZIR BHUTTO

Nascida para

a política e

a democracia

Benazir 
Bhutto, 40 anos, tem

laços de família com o po-
der. Filha do ex-presidente mu-
çulmano Ali Bhutto, a carismáti-
ca líder revelou vocação política
desde 14 anos, quando filiou-se ao
Partido Popular do Paquistão (o
PPP fundado por seu pai). For-
mada, em Ciências Políticas em
Harvard (EUA) e Oxford (Jngla-
terra), assistiu à morte do pai,
executado durante o golpe de es-
tado militar, em 1979, pelo gene-
ral Zia U1 Haq.

Benazir, hoje casada e mãe de
dois filhos, por duas vezes — em
1984 e 1935 — se exilou volunta-
riamente em Londres. Em 1987.

CASA DA MOEDA DO BRASIL
/brasilNUNUOMTOQoa

TOMADA DE PREÇOS N° 930834
A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará

realizar às 10:00 horas do dia 26/10/93. tomada de
preços para contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte de valores.

O edital encontra-se afixado no quadro de avisos
do Departamento de Administração de Recursos Mate-
riais — DEPAD, onde poderá ser lido na íntegra
e obtido na Seção de Compras — SECP, na Rua
René Bittencourt, 371 — Distrito Industrial de Santa
Cruz ou no escritório da CMB na Rua Sete de
Setembro, 111 — 10° andar — Centro — Rio de
Janeiro, no período de 06/10/93 a 21/10/93 até às
15:00 horas, sendo esta última, a data limite para
cadastramento.

A entrega dos anexos do edital será feita mediante
recolhimento de CR$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros
reais), nos endereços supramencionados.

depois da morte do general Zia,
voltou ao Paquistão e à vida poli-
tica ativa . Um ano mais tarde foi
eleita como primeira mulher a
ocupar a liderança de um pais
muçulmano. Em 1990 foi destituí-
da do cargo pelo presidente mili-
tar Ishaq Khan, que acusou-a de
abuso de poder e corrupção.



Yeltsin suspende corle de 
justi^a 

( 
^ 

)
_ COMPANHIAMUNICIPALDETRANSPORTESCOLETIVOS •« W "i I

T| F PfXEFEmJRADE I

e continua caca aos adversaries PROQBAMA DE PRIVATIZApAO DA CMTQgJg^^RUTURA^*° D° TRANSP0RTE PUBLICO i

. Romanajamonto do. eoonomio. roaliiadaa com a privatiz^no para atlvidado. do aducacHo, .nude publico o bam o.tflr social. 1

Presidente assume todos os poderes mas confirmaas eleigoes at a Terminals, em poroario com a iniciativa privadn, inoluindo finnnciomcnto. projato, 
J

MOSCOU — Enquanto Mos- RooroaniM9«oPda89««ivldade* de gattio do Sistoma de Tranaporte Colotivo Urbano. 1
COU vivia um dia de luto ontem, Pfivatliaqao da CMTC, com a maxlmizaoao daa luncftei oparacionaia do •iBtomn e comoquonte oliminonao do deficit. 1

fronto entre for9as do governo ^ 4 , ' 
, conoorrinoia« n°«. 031/93 a 034/93 I

nr»c«/t»nt» Rnrie i8)»il8BiwBM dA <4»ryiftftT de operacio no slstema de transport* eoletlvo de passageiros por onibus do Munlcfpio Icomunistas, 0 presidente Boris de 
MoPaulo - Modalldade Comum, com a utillzagao temporaria e obrlgat6rla de velculos, e temporariae facultativa I

Yeltsin prosseguiu a cruzada con, . > 
|| 

iH , de garagent e equlpamentos flxos da CMTC. I

jHuiHaHp^Ho^THhimal Tonstitu- 1 
'SB 

A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES C0LETIV08 - CMTO • toina publico que sa acham abertas licitacoes, na modalidadu I
atividades ao inbunal constltu S da CoiwoHlnelii, n^|lda« pal* Lai Fadaral n°8.B66, da 21-do junho da 1993, com base nas dlfjsoslijoes apllciveis da Lei Orglnjoa do Munlctplo da Sao I
Clonal e assuminao toaos OS po- '¦ '' p4u|o, da*Lei«Munloipal*n08.424,de18/08/78en011.037, de25/07/91,doDacreton° 29.946, de 25/07/91 .edasdomaisnormasapliciveis.emespacial, I
dereS no pais. Agentes do Minis- |||BMyi w cliusulas • oondlc?6es flxadas no« respactivos editais. I

prenderam mais um llder da rebe- < 1.1^, Selacao de ll«m»» individuals, sociedades, cooperatives ou consdrcios, para axeeufao de sarvifos de opatafio no Sistema da Ttantpotlv .1
iiao, Viktor Anpilov, presidente ^ Ui|g|K Coletivo de Passageiroa por onibus, Modalldade Comum, sob regime de contrato de prestacjao de seivicos incluindo tola de veiculos operacionais I
do grupo comunista radical RUS- Os contratos deeonantaa dessas licitacoes inclulrSo uma fase inlclal diferenciada, na quel a prestapao dos services sera feita mediante J
Sia Trabalnadora. utillza9io da vafculoa partancantas h CMTC, Facultativamante, asor definida na proposta, essa fase inicial podera abranget garagans e equipamantos I

cional ajudaram a empurrar 2.I.- Podario partlolpar deatas Conoonlnetas tirmaa individuals, socledades, tanham prevista, I
Russia ate 0 limite de uma guerra , iHHK objetivo que permlta de apresentem compromlsso de J
civil em duas ocasioes este ano. y^"z^^'Tmoressa'dt^deverao comparer 4 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC, na rua Trozo I
"Mas quando 0 risco da guerra V !f a*2e!S de Malo, n° 137a, 3° andar, no horarlo das 10h00 is 16h00, a partir do dia 07 da outubro de 1993, para a aquisicao dos cadernos contendo I
riuil tnrnrtu CP rpal n trihlinal n;"io hJfafeWESt as Condi96es Eapaotfioas e damaiselemsntos relacionados oom os certames, mediante o pagamento de CR$ 30.000,00 Itrinta mil cruzeiros reaisl I
Civil toraou se real, 0 tribunal nao pof cad.m0 quB oontim as normas g.rals aplicaveis a todas as concorrencias em epfgrafa, mais CR$ 20.000,00 (vlnte mil cruzeiros reaisl por I
fez nada , dlZ 0 decreto assmado „ . Mi- . —M saparata, compreendando OS anexos quo identificam e Indlviduailzam cadalote, o inventirio dos valculos que integrum a frota vinculada ao lote, I
ontem pelo presidente. 0 tribu- .t M Informa^Se*de»alhadassobrea.Baragemaos equlpamentos fixos a ela agregados, bem oomo os oritirios de |ulgamento das propostas. I
nnl nnp nan cpra rplinirln nova- - ' ' "ZSWk fiTiM No a,o de aqui.i<;io dos cadernos, sarao sollcitados dos interessados os seguintas elements informativos: razaosociai ou denominacao I
nai, que adotada 11 V> complete; andera5o oompleto; C.G.C./M.F.; lnscri5ao Estadual, so tiver; teiefone; fax ou telex, se possfval, e o nome da passoa para contato I -

^fQpnria^n^n^adverJriosde 3.- apresentaqAo dos documentos e oas propostas Ino.u-se ao laao aos duversdriuu UC . w; 
3>1.. 

Os interessados deverao apresantar a Documenta9ao de Habilita^ao o a Proposta em envelopes separados e opacos para cada I

'minado com o ataque das for?as at envelope n- 01 • Dooumenta9ao de Habii^so |
j„ „„ Darlamontn ^ » Si b) ENVELOPE N° 02 • Proposta T<onioa e Comeroial Ido governo ao Parlamento. ^ MKh 3i2i. R,|,ridos envelopes deverao ser apresentados fechados e inviolados ou lacrados, e serao recebldos pela Comissao de Licita9oes ate o J
presidente do Tribunal, Valen (Da 22 de novambnt de iee3. t» lehOO, na rua TfW de Malo, n° 1376, 3° andar. I
•Zorkin ja havia renunciado na ' jjmBalgHBg 3A- At alwrturat do* mpM)«vo*anvelopM, emsasste* pOblioaa, na prasanfa de todos os interasaados, serao raalizadas nas datas a horartos I
nnorta' fpira Hprinic Hp fnrtps mancionados no quadro anexo, parte integrante deste aviso, para todos os efeitos legats. ... , |quarta-ieira, aepois ae lories '%L 3 4-ACMTCreserva-seodireitode, a todo a qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular total ou parcialmente qualquar das J
pressoes do Kremlin. Zorkin pp oonoo„'gnciasaquesereferBesteaviso,semquetalfatorepresentBouoriginedireitodasinteressadasaqualquertipodeindeniza9ao, reambolso J
apoiou 0 presidentedo MtintO OU comP.nsa5ao de valores. FRANCISCO ARMANDO NOSCHANG CHRISTOVAM J

RutskoTSrfYelLn'ordds M"//?erP5eJIoresonde0maridomorreu'Pert0doParlament0 dados gerais sobreos lotes licitados \

lideres da rebeliao estao presos if ir concor lote frotaci areas basicas abert/envelopes i
desdeseaunda-feira WlOSCOll CllOrR IliOrtOS n° n° inic. final deatuaPaoi»i dia/mIs moras \qesae scgunud icird. ITIUOI^UU V1IV1U UIVIWW ~ 

62 273 55 V.Brasilandla.N"Sr".doO. V.NovaCachoelrinha|11 »I1 IChOO :|
• « Emergencia Em outro — 7*1.* A IUomp onfon/^or a lioart 032/93 63 SI 55 S.Miguel Pta.,Sao Matheus, Guaianazes(2) IChOO v|
decreto assinado ontem, Yeltsin ¦ VltilliaS da lideres devem ap 5 o33/g3 w is 55 Grajau,sto.Amaro,Jd.Miriami3) »ii icwo w|
dissolveu 0 conselho municipal -^U^USA c5« 

solene deste derramamento de 034/93 ^ ® N..s,.do6.PerusJagu.r4.Jd.D-Ab,i,,Lapa.Bu,an,a,4, icko ,

de Moscou e marcou elei?oes rcDcliaO SaG sangue e fazer tudo o que esti- —— I
•Dara dezembro. 0 estado de ^er a seu alcance para cjue observacoes: ........ !
L a npln nr CnLCliaQaS trapedia nao se renila" decla- O-Frota inicial d0composi9aomista (onibus convencional e do mddia capacidade), depropriedade da CMTC. utilizavol no inicio da opera^ao do lote. ]|
emergencia decretado pelo pre- rnTr,nfan e 

traSedia na0 Se repila ' deCld Frota final, considarando. para efeito do referSncia, onibus modolo convencional (pequonacapacidado). a ser adquiridapola contratada. Os numeros ;l
sidente no domingo, com previ- rou 0 presidente Yeltsin, numa I ja consideram a rasorvatecnica oquivalente a 8%, no maximo, da frota om operacao. I

|ao para terminar amanha, pode ^^nlemLTdmS do mensagem ^ marcou 0 dia aos Pon«.s ini«i.i. do. servi^vincu, ado, a cada, o,e,
Ser estendldo por mais uma se p , nrmado entre forcas national de luto. |1| - Servl9os vinculados i Garagem Barra Funda, da CMTC 121 - Servioos vinculados a Garagem Sao Miguel, da CMTC J
mana, afirmou 0 ministro da contronto armaao enire ior^ds |3) - SmvIoos vineulados»Garagem Jabsquara. da CMTC |4) - Servl90s vinouladoa a Garagem Leopoldma. da CMTC I
Pefesa Pavel Grachev do governo e os rebeldes lide- Os soldados do Exercito e ^
f 0 ministro do Interior, Viktor rado.s 

d° d° f°"
¥erin, informou ontem que 49 xander Rutskoi e o presidente ram Velados numa cenmonia
eorpos foram retirados da Casa "° Parlamento, Ruslan Knas- oficial, com a presenea dos mi-

Branca'(sede do Parlamento) de- bulatov. A bandeira vermelha nistros do Interior, Viktor Ie-
poisdoataquequedeixouopre- da Uniao Sovietica foi retirada rin, e da Seguranga, Nikolai. mh mmm
dio parcialmentedestruido.Com da Casa Branca, sede do orgao Golushko. Responsaveis pela M m f | I W
esse, numero o total devitimas legislativo, onde centenas de irap0si9ao do bloqueio a Casa M ¦ 1 W I W /| I I

^&£S!££!& militantes 
comunistas e ultra- Branca, eles foram pegos dB- fl I l< l« #1 I I

•de pessoas que teriam morrido, nacionahstas se entncheiraram prevenidos quando Rutskoi M ¦ ¦ I I ,
tiras suficiente para envolver a*e s^rem vencidos na segun- pediu voluntarios armados pa-
Moscou num clima de luto. da-feira pelo Exercito. ra invadir a sede do parlamen-

r Aatualcrisep.oliticafoidefla- Em todos os outros locais to, a prefeitura e o centra de
garada no dia 21 de setembro, da capital, a bandeira azul, televisao. Ontem, num discur- II. |M MM 1
quando Yeltsin dissolveu o Parla- vermelha e branca da Russia so emocionado, o comandante | LJ la Mm | !
mento. Eleito ainda na era sovie- tremulava a meio-pau, com da OMON, tropa de elite do I Fl |•tica, o Parlamento, de maioria , . ' . \ I I I WM ¦
conservadores, havia se tornado uma tarja negra em sinal de Ministeno do Interior, prome- ¦ ¦. I W ¦

um obstaculo a implementaijao luto pelos 187 mortos. teu encontrar os responsaveis JM A f aflb __
das reformas economicas introdu- "A Russia, seu povo e seus pela tragedia. "IT P'W

— 

fAnA VP/ !
Russos mortos [f^l] ^SaummA JI 1 if ij

Cinco soldados russos foram lpgpg|l BnAHM£
mortos ontem por rebeldes que lu- Ml
tam para derrubar Eduard She- IS II nk I I 1

ESCLARECIMENTOS l\/l l\ 
| ^

sao partidarios do ex-presidente I ¦ g
rZviad Gamsakhurdia, que voltou Com rela^ao eis noticias publicadas nos jornais so- 1 W B J M If
;ao pais ha algumas semanas para bre a apreensaonoRiode Janeiro dosprodutos PEPSI e
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BRASIL COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA

Yeltsin suspende corte de 
justiça

e contínua caça aos adversários

¦ Presidente assume todos os poderes mas confirma as eleições

MOSCOU — Enquanto Mos-
cou vivia um dia de luto ontem,
com várias cerimônias e enterros
das vítimas de dois dias de con-
fronto entre forças do governo e
comunistas, o presidente Boris
Yeltsin prosseguiu a cruzada con-.
tra seus inimigos, suspendendo as
atividades do Tribunal Constitu-
cional e assumindo todos os po-
deres no país. Agentes do Minis-
tério da Segurança (antiga KGB)
prenderam mais um líder da rebe-
lião, Viktor Anpilov, presidente
do grupo comunista radical Rús-
sia Trabalhadora.

Segundo Yeltsin, as ações pre-
cipitadas do Tribunal Constitu-
cional ajudaram a empurrar a
Rússia até o limite de uma guerra
civil em duas ocasiões este ano.
"Mas 

quando o risco da guerra
civil tornou-se real, o tribunal não
fez nada", diz o decreto assinado
ontem pelo presidente. O tribu-
nal, que não será reunido nova-
mente enquanto não for adotada
uma nova Constituição, posicio-
no.u-se ao lado dos adversários de
Yeltsin no confronto político cul-
'minado com o ataque das forças
do governo ao Parlamento. 0
presidente do Tribunal, Valeri
Zorkin, já havia renunciado na
quarta-feira, depois de fortes
pressões do Kremlin. Zorkin
apoiou o presidente do extinto
parlamento, Ruslan Khasbulatov,
e o vice-presidente Alexander
Rutskoi contra Yeltsin. Os dois
líderes da rebelião estão presos
desde segunda-feira.

| Emergência — Em outro
decreto assinado ontem, Yeltsin
dissolveu o conselho municipal
de Moscou e marcou eleições
•para dezembro. O estado de
emergência decretado pelo pre-
sidente no domingo, com previ-
são para terminar amanhã, pode
ser estendido por mais uma se-
mana, afirmou o ministro da
Pefesa Pavel Grachev.
f O ministro do Interior, Viktor
¥erin, informou ontem que 49
corpos foram retirados da Casa
Brancà (sede do Parlamento) de-
pois dó ataque que deixou o pré-
dio parcialmente destruído. Com
esse número, o total de vítimas
hós dois dias de conflito armado
chega a 187, distante das centenas

•de pessoas que teriam morrido,
mas suficiente para envolver
Moscou num clima de luto.

r A atual crise p.olítica foi defla-
garada no dia 21 de setembro,
quando Yeltsin dissolveu o Parla-
mento. Eleito ainda na era sovié-
•tica, o Parlamento, de maioria
conservadores, havia se tornado
um obstáculo à implementação
das,reformas econômicas introdu-
zidas pelo presidente.

Moscoi
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Russos mortos
Cinco soldados russos foram

mortos ontem por rebeldes que lu-
tam para derrubar Eduard She-
vardnaze, dirigente da ex-república
soviética da Geórgia. Os rebeldes
são partidários do ex-presidente
Zviad Gamsãkhurdia, que voltou
ao país há algumas semanas para
tentar derrubar Shevardnadze. Eles
aproveitam a confusão instalada no
pais pela guerra civil separatista no
enclave georgiano da Abcázia.

ESCLARECIMENTOS

Com relação às noticias publicadas nos jornais so-
bre a apreensão no Rio de Janeiro dos produtos PEPSI e
DIET PEPSI com os rótulos de Michael Jackson, a Pepsi-
Cola Brasil e a Cia. Cervejaria Brahma esclarecem:

A Pepsi-Cola Brasil e a Cia. Cervejaria Brahma
ontem mesmo impetraram Mandado de Ségurança con-
tra o Delegado Federal do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária - MARA/RJ e contra o chefe da Divisão
de Produtos Vegetais (DPV) do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária - MARA/RJ, tendo sido concedida
liminar pelo Juiz da 17" Vara Federal, da Seção Judiciá-
ria do Estado do Rio de Janeiro, assegurando:

-a livre comercialização dos produtos apreendi-
dos com á rotulagem promocional de Michael Jackson,
até o escoamento final dos mesmos;

- a imediata devolução de todos os produtos
apreendidos;

- abstenção de se proceder novas apreensões
pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária -

MARA/RJ.
A Pepsi-Cola Brasil e a Companhia Cervejaria

Brahma esclarecem ainda que as embalagens cujos ró-
tulos foram declarados insatisfatórios pelas autoridades
antes mencionadas, foram registrados em diversas de-
legadas do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária-
MARA em outros Estados brasileiros, atendendo plena-
mente à legislação, sem restrições de qualquer ordem.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 1993

PEPSI-COLA BRASIL COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA

A Assembléia Geral das Na-
ções Unidas deve decidir hoje o'levantamento de todas as sanções
impostas à África do Sul em puni-
çào contra a política de apartheid
praticada pelo país no passado.'Com o fim da segregação racial
há dois anos, o líder do Congresso
Nacional Africano, Nelson Man-
dela, solicitou à ONU, mês passa-
do, o levantamento das sanções.
Os Estados Unidos eliminaram o
embargo imediatamente.

Eleição na Grécia
Num comício no centro de

Atenas, assistido por milhares de
pessoas, o líder socialista grego
Andreas Papandreou prometeu
ontem o retorno da política de
•bem-estar social no país. O parti-
do de Papandreou, PASOK, è o
favorito para ganhar as eleições
que se realizam este domingo na
Grécia. Os socialista! devem ter
entre 44 e 48% dos votos, o que
garantiria a volta do ex-primeiro-
ministro ao poder.

Classificados, Carro e Moto e Casa e Decoração. A partir deste sábado,

dia 9 de outubro, mais 3 cadernos do seu JB vão ter circulação nacional

É o Jornal do Brasil cada vez mais presente em todo o Brasil.
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Flores candangas vao enfeitar o Rio I 
informe df I

¦ Prefeito carioca enviou representantes para estudar tecnologia de jardins brasilienses

diretor da Fundapao Municipal de . * • • - * 
' -* ' ? * • V/tnnAmin lnf/\wvnnl

Parq^ e^Jawlras, Marc|jto &icp, 
s

implantar um programa identico ^ 
'&!tF^WoRibaro? 

presidente^da FTra-T^isSo fo!
para flonr o Rio de Janeiro. Esta- j 

-g: ¦ > * i'~ • ' tomada em Sao Paulo e o coordenador nacional do Concec,
mos precisando de todos os esfor- •?. * v;-.f * 

.*••'*« - empresario Gerdau Johannpetter, destacou que a proposta feito
?os para acalentar a alma. E as », por Antonio Fabio "e importantissima para que a sociedade
flores sao um apelo muito forte |L )' j, - fS 1 1 brasileira identifique a economia subterranea que toma conta do
neste sentido", ressaltou Seichas. f 

sistema 
economico brasileiro, vivendo na marginalidade, apesar

0 diretor da Fundagao de Par- \f\ ( „ r .,%^ - ' ' h1 deserela umadas principalsfontesgeradorasdeemprego."
ques e Jardins do Rio visitou o Wk¥ JHBOs empresarios brasileiros, disse Antonio Fabio, estao preco-
canteiro da Novacap e viu de perto V " cupados em fixar, o mais rapido possivel, um projeto para o
a produgao das mudas, conheceu a |||.mk .Wf : . ,t* Brasil que concilie o que todos consideram uma grande contradi-
experiencia com menores e defi- ; 1$ gao: o desenvolvimento tecnologico, que tende a reduzir a ofcr-
cientes fisicos e visuais e assegurou W 1|| f * ta de trabalho, e a necessidade de gerar empregos num economia
que muito do que e feito em Brasi- ml /* */ s>"- que se encontra em processo de estagnagao ha uma decada.
lia sera copiado no Rio de Janeiro. ;/• <|||l* '

Parques e Jardins do DF, Ozanan -1"^® Coincrcio PDT 
na dele

. Coelho, disse tratar-se apenas de -? IaM'. .. . V1 Lazaro Marques Neto, pre- 0 secretario-geral do PDT/
- um primeiro contato, revestido de -<-7 Wmm sidente do Sindicato do Co- DF, Jose Machado de Freitas,

grande importancia "ja 
que o Rio e ** ,J - ' mercio Varejista do Distrito o Machadinho, mandou uma

a capital cultural do pais". Um Federal, nao acredita em crise. recado para aqueles que desc-

protocolo de intengoes sera firma- d^vend^emre'^o'a 
65^em sita, ddxando'o partido de^Bri"

permanente i n foma?6es^e^B^ 
Para 

Lazarof as vendas vao "temos candi-

levnr'nara o^Rio o tratamen- 
"Q media 

de 65% nas lojas espe- moPano", Pideia e levar para o Rio o traja™en ,¦*> #4 cializadas em brinquedo. Segundo ele, "ninguem do
to Pa'sagistico dado a 

,a , 
~ ' '*< '"Bi "Milhares de pais levarao PDT esta autorizado a falar

silia: Vamos tentar implantar um seus 
nihos para comprar pre- em aliangas com quem quer

projeto de acordo com as caracte- WSmmtKmmtk^- sentes ate a proxima terga-fei- que seja. 0 partido hoje em
risticas do Rio de Janeiro, que e O esforgo para manter os canteiros floriaos durante o ano rnteiro recebeu elogios do representante carioca ra ^ como semprC) as [0jas (je Brasilia tem um compromisso
muito diferente de Brasilia, uma ci- brinquedos serao as preferi- com a candidatura de Brizola a
dade planejada." Para Marcelo Seichas, o maior • Outras cidades — Ozanan tambem ja enviaram tecnicos para das", explicou. presidencia da Republica."

0 representante da prefeitura do desafio e manter os jardins floridos, Coelho informou que mais de 90 ver de perto o trabalho do Depar-
- Rio classificou ainda como "o em qualquer epoca do ano, enfren- prefeituras, do Amapa ao Rio tamento de Parques e Jardins. FeristdflCO COI11 deSCOlltO

grande merito do programa" seu tando todas as dificuldades provoca- Grande do Sul, ja procuraram "Ainda ontem fomos informados 0s 
. 

de Bmsilia est5o de_ 12 (terga-feira) e feriado e dia
aspecto social, com a aproveita- das pelo clima do cerrado. A manu- Novacap para conhecer o trabalho da publica?ao de uma materia nu- semis porque grande par- 15 (sexta-feira) e o Dia dos

; mento de menores e deficientes, tengao destesjardins, mesmo durante de produgao de um milhao de mu- ma revista da Dinamarca sobre os ^as esco,jas particuiareSi a professores. Muitos desses paisexemplos que tambem serao segui- a seca, e um desafio que merece ser das por mes. Alem disso, paises jardins de Brasilia, o que nos deixa despeito das altissimas mensa- estao questionando se nao se-
dos no Rio de Janeiro. ressaltado ,afirmouele. como a Venezuela e a Nicaragua cheios de orgulho , disse Ozanan. lidades cobradas, vao enforcar ria o caso de descontar 25% da

a semana inteira. O pretexto e mensalidade correspondente a
ri --^1 o mais inusitado possivel: dia semana enforcada.

autonza ^

ferirao trabalho dos menores e doi ; v; PELA CAPITAL '

produgao de mudas no Departa- ' 0 deputado distri- de novembro, as 9h. dos os jorna 1 istas

0 governador lembrou que mui- qs menj,tos de 14 a 17 anos vao trabalhar na produgao de mudas no Departamento de Parques e Jardins (PTB) que homena- 18 e vai ate 3 de de- Pnmo OK de Jonw-
tos dos menores que antes viviam F Ch° IT ^cmbro 

o Curso de hsm este ano. Lu,z
em situagao de risco, hoje estao dos ^ meninos M 5^^ com 0 tegrada, 0 Provi", afirmou Arruda. sociedade civil que esta dando exce- 0 M(J0 JSmmS ndpara ElK Car°los° H onoritS',
recuperados. Aqui esses meninos objetivo de presentear a primeira- 0 presidente do Forum dos Di- lentes resultados. Comegamos 0 sera realizado em Bra- promovido pelo Sin- Eliane Catanhedc,

; terao carinho, atengao, ocupagao e dama) Weslian Roriz, que aniversa- reitos da Crianga e do Adolescente, programa ha quatro meses com 50 silia, com uma sessao dicato dos Jornalis- Cleber Praxedes e
ainda terao tempo de frequentar a riou ontem. "E uma forma de ho- Gil Vicente, disse que 0 trabalho meninos que mostraram grande ca- solene na CSmara. tas com a apoio da Carlos Monfort.
escola", afirmou. menagear dona Weslian pelo gran- desenvolvido no Departamento de pacidade produtiva, qualidade e ¦ 0 radialista Hen- Caixa Economica e ¦ Ogolpe da Russia

Segundo 0 secretario Jose Ro- de trabalho que vem desenvolvido a Parques e Jardins e resultado de profissionalismo, 0 que nos levou a rique Chaves esta fa- da Shell. mereceu uma mo^ao
btno Arruda, a data de admissao frente do Programa de Vivencia In- uma parceria do governo com ampliar o programa", afirmou. 

^ambimt posirar'Ct'd.™!
Radio Brasilia AM, ner se apresenta hoje, 0 autor da mo^ao, 0———t com mu'ta 'n^orma" a Part'r ^as 1,0 deputado distrital

TT\'W\/\ /N ^ 111 i" [IijP^l[|| gao e premios para Sexta Basica, e spa?o Carlos Alberto (PPS)
IIIII If II jl |i| Ml osouvintes. cultural do Sindicato afirmou que "so 0 to-
¦ 111 II ¥ ll l\ If I/I liSmil ¦ 0 novo reitor^ da dos Bancariosde Bra- respeito ao Poder

J 1 llVUlliliflll Universidade de Bra- silia que funciona to legislativeigarantc:a
silia (UnB), professor Ediflcio Arnaldo Vil- plenitude democrati-

60 
Baile' em cartaz no Dulcina Jo2»c,audi01.od»; lares'70 andar- ... «?'«as uberdadei in-

rov toma posse dia 12 ¦ Foram escolhi- dividuais."
A pega 0 Baile, baseada na festa onde os ultimos 40 anos da 

°bra do frances Jean-Claude Pen- vida brasileira sao cantados e re-
r chenat, adaptada pelo dramatur- etd nronuncia de
\ 

go Dacio Lima, esta em cartaz de Presentados sem a Pronuncia de 
hoje a domingo, as 21h, noTeatro uma Palavra sequer. Ingresso a SECRETARIA DE OBRAS
Dulcina. A pega e uma verdadeira CR$ 1.000,00 e a CR$ 500,00. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE BRASILIA

CINEMA AVISOS DEUGTACAO
RornuaW • Juliette - Cine Brasilia (Fone lnva«fio de Privaddade — Cine Park 7 TOMADAS DE PRECOS N° TP-082/93, TP-083/93 e TP-084/93 —
244-1660)-106/107 sul. As 15h, 17H30, e 20h. (Fone: 234-3336) Ss 15h, 17h, 19h e 21h. CAESB, regidas pelos termos dos editais e pela Lei 8.666, de 21/06/93,
O R*i Pasmado e a RalnHa Nua — Cultura Drama (14 anos). publicada no Didrio Oficial da Uniao de 22 de junho de 1993.

a ..j u ... Inglesa - 708/709 Sul (Fone: 244-5650). De ComoAgua^Para ChMolate - Cine Park 6 TOMADA DE PREQOS N° TP-082/93 CAESB, Objeto: Prestapao de
A partir de 21 horas de sdbado, voce mm** * SSbad0 & nrflia (i^noIf Servigos de Manutenpao Preventiva e Corretiva em 05 (cinco) elevadores da

ja tem oJornal do Brasil de domingo S,^C-cirpIih2IFo„,:2» JSSSSSKRrisMmfcJ .. . - 3336) Ss 151)30,17ti20,19M0 e 21h. Drama. Hk. 16IH0.!», Drama (14 aaos). TOMADA DE PREQOS N° TP-083/93 — CAESB. Objeto: Aquisi^So d«
em Brasilia! nos seguintes locals: A Flrma — Cine Park 1 (Fone: 234-3336) as c«mH6Ho Maidtto — Kf,rim — 110/111 Sul Pe?as sobressalentes importadas dos sopradores da ETE-SUL para 06 (seis)' 15h15,18he20h45, Drama (14 anos). 17h19h Ts h compressores centrlfugos ROOTS Modelo 16", IGC-V, SSrie HV-339/44, con-

Urn Homem 4 Belra de um Ataque de ' forme lista 808-198-030 por item cotado. Data e horiirio de realizagao: 25/ou-
Banca Sodiler do Aerooorto Nervos — Cine Park 3 (Fone: 234-3336) as Opera^SoKlekbox2 — VeneerouVeneer tubro/1993, ds 15:00 horas.

 
Park 4 (Fone- SSS T0MADhA PREQOS N° TP-084/93 - CAESB Objeto: Aquisipao de

Posto Pit Stop - Ql 19 do Lago Sul Er^rirS^^"I " 
7! 

" 
V anos). Risco Total Cine M^rcia, no Conjunto nacional), por item cotado. Data e horSrio de realizapao: 25/outubro/1993 as

Banca Superior da Rodoviaria 1 15h'17h10, 16:00horas
 30, ion 0,19h50 e 2ln30. Corned a. I9h20e2lh30. Chamamos a atencao dos interessados que os documentos e propostas serao

BRASÍLIA

Flores candangas vão enfeitar o Rio
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¦ Prefeito carioca enviou representantes para estudar tecnologia de jardins brasilienses

se cte construção de jardins públicos ^'
— atualmente são mais de 300 — ^ '*i *
implantar um programa idêntico ^ "E 

8 ' pA~r ) ,,
para florir o Rio de Janeiro. "Esta- > l ' i'~ ,
mos precisando de todos os esfor- ' js '.
ços para acalentar a alma. E as *'r|~, 

.A ,
flores são um apelo muito forte ",A 

'* 
} ' + 

' '
neste sentido", ressaltou Seichas. ;j j

O diretor da Fundação de Par- ||g $ 
'i 

, ?
ques e Jardins do Rio visitou o . Ç-, i, ÈtÊÊfa: [
canteiro da Novacap e viu de perto
a produção das mudas, conheceu a P m WÈkiÊ '<- M '
experiência com menores e detl- 

''

cientes Tísicos e visuais e assegurou % Wk j^;f*' T-
que muito do que é feito em Brasi- '
lia será copiado no Rio de Janeiro. - -' S' Wm's~ '

O diretor do Departamento de * ^ |' |
Parques e Jardins do DF, Ozanan ^ aK. 

%

Coelho, disse tratar-se apenas de . ,v
um primeiro contato, revestido de -'/$ ;/
grande importância "já 

que o Rio é 'fMSB 
, |,

a capital cultural do pais". Um
protocolo de intenções firma- ; W$& •
do entre representantes dos dois \
governos o que permitirá um fluxo > '4

permanente de informações de Bra- M

Segundo Marcelo Jm,
idéia levar para o Rio o tratamen- .jwK
to paisagístico dado à flora de Bra- .%^4pK"
silia: "Vamos tentar implantar um ililMf
projeto de acordo com as caracte- J<?4ylÉ"'
rísticas do Rio de Janeiro, que Ó esforço para manter os canteiros floridos durante o ano inteiro recebeu elogios do representante carioca
muito diferente de Brasília, uma ci-
dade planejada." Para Marcelo Seichas, o maior Outras cidades — Ozanan também já enviaram técnicos para

O representante da prefeitura do desafio é manter os jardins floridos, Coelho informou que mais de 90 ver de perto o trabalho do Depar-
Rio classificou ainda como "o em 

qualquer época do ano, enfren- prefeituras, do Amapá ao Rio tamento de Parques e Jardins,
grande mérito do programa" seu tando todas as dificuldades provoca- Grande do Sul, já procuraram a "Ainda ontem fomos informados
aspecto social, com a aproveita- das pelo clima do cerrado. "A manu- Novacap para conhecer o trabalho da publicação de uma matéria nu-
mento de menores e deficientes, tenção destes jardins, mesmo durante de produção de um milhão de mu- ma revista da Dinamarca sobre os
exemplos que também serão segui- a seca, é um desafio que merece ser das por mês. Além disso, países jardins de Brasília, o que nos deixa
dos no Rio de Janeiro. ressaltado", afirmou ele. como a Venezuela e a Nicarágua cheios de orgulho", disse Ozanan.

Economia informal

A potencialidade da economia informal brasileira será pes-
r\ quisada pelo Conselho Consultivo Empresarial de Com-
petitividade (Concec), que é dirigido pelo empresário brasiliense
Antônio Fábio Ribeiro, presidente da Fibra. A decisão foi
tomada em São Paulo e o coordenador nacional do Concec,
empresário Gerdau Johannpetter, destacou que a proposta feito
por Antônio Fábio "é importantíssima para que a sociedade
brasileira identifique a economia subterrânea que toma conta do
sistema econômico brasileiro, vivendo na marginalidade, apesar
de ser ela uma das principais fontes geradoras de emprego."

Os empresários brasileiros, disse Antônio Fábio, estão preço-
cupados em fixar, o mais rápido possível, um projeto para o
Brasil que concilie o que todos consideram uma grande contradi-
ção: o desenvolvimento tecnológico, que tende a reduzir a ofer-
ta de trabalho, e a necessidade de gerar empregos num economia
que se encontra em processo de estagnação há uma década.

Comércio PDT na dele

Lázaro Marques Neto, pre- O secretário-geral do PDT/
sidente do Sindicato do Co- DF, José Machado de Freitas,
mércio Varejista do Distrito o Machadinho, mandou uma
Federal, não acredita em crise. recado para aqueles que dese-
Ele está prevendo um aumento jam formar um bloco progres-
de vendas entre 20 a 65% em sita, deixando o partido de Bri-
função do Dia das Crianças. zola com cargos secundários:
Para Lázaro, as vendas vão "temos condições de ter candi-
crescer em média 20%, mas datos em todos os níveis para
este percentual pode chegar disputar as eleições do próxi-
média de 65% nas lojas espe- mo ano", avisou,
cializadas em brinquedo. Segundo ele, "ninguém do"Milhares de pais levarão PDT está autorizado a falar
seus filhos para comprar pre- em alianças com quem quer
sentes até à próxima terça-fei- que seja. O partido hoje em
ra e, como sempre, as lojas de Brasília tem um compromisso
brinquedos serão as preferi- com a candidatura de Brizola à
das", explicou. presidência da República."

Feriadaço com desconto
Os pais de Brasília estão de- 12 (terça-feira) é feriado e dia

sesperados porque grande par- 15 (sexta-feira) é o Dia dos
te das escolas particulares, Professores. Muitos desses pais
despeito das altíssimas mensa- estão questionando se não se-
lidades cobradas, vaõ enforcar ria o caso de descontar 25% da
a semana inteira. O pretexto mensalidade correspondente à
o mais inusitado possível: dia semana enforcada.

Monografiat
O presidente da do 2oMonografiat,

Fiat do Brasil, Sil- concurso de mono-
vano Valentino, grafias que tem co-
apresenta hoje em mo tema Indústria
Brasília detalhes e Ecologia: a conci-

Com Drummond
O escritor Luiz Manzolillo dedicado ao poeta gaúche:

assumiu ontem a cadeira n° 26 "Drummond, 
gaúche na vi-

da Academia de Letras do Bra- da mas droit na pena, os escri-
sil, que tem como patrono tos lhe saiam ágeis, originais,
poeta Carlos Drummond de não raro magistrais. Foi tam-
Andrade. A solenidade foi no bém cronista e contista. Sua
auditório Hipólito José da obra é vasta e digna de muito
Costa, sede do jornal Correio estudo e pesquisa, incabíveis
Braziliense, e na ocasião, Man- num discurso vagamente aca-
zolillo fez um discurso de posse dêmico", comentou.

Governador autoriza contratação de menores

O governador Joaquim Roriz
autorizou ontem a contratação de
mais 50 menores — com idade en-
tre 14 e 17 anos — para trabalhar
na produção de mudas no Departa-
mento de Parques e Jardins da No-
vacap. O governador assinou a or-
dem de serviço para admissão dos
menores no Viveiro I da Novacap,
no Núcleo Bandeirante, acompa-
nhado do secretário de Obras, José
Roberto Arruda.

Roriz destacou a importância do
projeto de ajardinamento da cida-
de, que tem tornado a cidade mais
humana, solidária e fraterna. "As

flores dos jardins de Brasília tor-
nam-se mais belas se lembrarmos
os responsáveis pela sua produ-
ção", disse o governador, ao se re-
ferir ao trabalho dos menores e dos
50 deficientes que trabalham na
produção de mudas no Departa-
mento de Parques e Jardins.

O governador lembrou que mui-
tos dos menores que antes viviam
em situação de risco, hoje estão
recuperados. "Aqui esses meninos
terão carinho, atenção, ocupação e
ainda terão tempo de freqüentar a
escola", afirmou.

Segundo o secretário José Ro-
berto Arruda, a data de admissão

liação possível. O
concurso é aberto
para todos estu-
dantes universitá-
rios do país.

PELA CAPITAL

O deputado distri-
tal Peniel Pacheco
(PTB) que homena-
gear o Io Fórum Glo-
bal da Juventude paia
o Meio Ambiente, que
será realizado em Bra-
sQia, com uma sessão
solene na Câmara.

O radialista Hen-
rique Chaves está fa-
zendo o Viva Brasília
agora também na
Rádio Brasília AM,
com muita informa-
ção e prêmios para
os ouvintes.

O novo reitor da
Universidade de Bra-
silia (UnB), professor
João Cláudio Todo-
rov toma posse dia 12

de novembro, às 9h.
Começa no dia

18 e vai até 3 de de-
zembro o Curso de
Revisão Constitucio-
nal para Jornalistas,
promovido pelo Sin-
dicato dos Jornalis-
tas com a apoio dà
Caixa Econômica e
da Shell.

O cantor e com-
positor Jorge Maut-
ner se apresenta hoje,
a partir das 19h, no
Sexta Básica, espaço
cultural do Sindicato
dos Bancários de Bra-
silia que funciona no
Edifício Arnaldo Vil-
lares, 7o andar.

Foram escolhi-

dos os jornalistas
que farão parte do
Prêmio OK ile Jonw-
Mino este ano: Luiz
Adolfo Pinheiro,
Carlos Honorato,
Eliane Catanhedc,
Cleber Praxedes e
Carlos Monfort.
¦ O golpe da Rússia
mereceu uma moção
de repúdio da Câma-
ra Legislativa do DF.
O autor da moção, o
deputado distrital
Carlos Alberto (PPS)
afirmou que "só o to-
tal respeito ao Poder
Legislativo garante a
plenitude democráti-
ca e as liberdades in-
dividuais."

Os meninos de 14 a 17 anos vão trabalhar na produção de mudas no Departamento de Parques e Jardins

tegrada, o Provi", afirmou Arruda, sociedade civil que está dando exce-
O presidente do Fórum dos Di- lentes resultados. "Começamos o

reitos da Criança e do Adolescente, programa há quatro meses com 50
Gil Vicente, disse que o trabalho meninos que mostraram grande ca-
desenvolvido no Departamento de pacidade produtiva, qualidade e
Parques e Jardins é resultado de profissionalismo, o que nos levou a
uma parceria do governo com ampliar o programa", afirmou.

dos 50 meninos foi escolhida com o
objetivo de presentear a primeira-
dama, Weslian Roriz, que aniversa-
riou ontem. "É uma forma de ho-
menagear dona Weslian pelo gran-
de trabalho que vem desenvolvido à
frente do Programa de Vivência In-

SECRETARIA DE OBRAS
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE BRASÍLIA

— CAESB
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS N° TP-082/93, TP-083/93 e TP-084/93 —
CAESB, regidas pelos termos dos editais e pela Lei 8.666, de 21/06/93,
publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 1993.
TOMADA DE PREÇOS N° TP-082/93 CAESB, Objeto: Prestação de
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 05 (cinco) elevadores da
CAESB. Data e horário de realização: 25/outubro/1993, às 09:00 horas.
TOMADA DE PREÇOS N° TP-083/93 — CAESB, Objeto: Aquisição de
peças sobressalentes importadas dos sopradores da ETE-SUL para 06 (seis)
compressores centrífugos ROOTS Modelo 16", IGC-V, Série HV-339/44, con-
forme lista 808-198-030 por item cotado. Data e horário de realização: 25/ou-
tubro/1993, às 15:00 horas.
TOMADA DE PREÇOS N° TP-084/93 — CAESB, Objeto: Aquisição de
peças sobressalentes para reposição nos equipamentos de fabricação da ABS —
Indústria de Bombas Centrífugas Ltda (pacote 02 - mecânica da ETEB-SUL -
nacional), por item cotado. Data e horário de realização: 25/outubro/1993 às
16:00 horas.
Chamamos a atenção dos interessados que os documentos e propostas serão

Invasão de Privacidade — Cine Park 7
(Fone: 234-3336) às 15h, 17h, 19h e 21h.
Drama (14 anos).
Como Água Para Chocolate — Cine Park 6
(Fone: 234-3336) às 15h30, 17h30, 19h30 e
21h30. Drama (12 anos).
O Plano — Cine Park 8 (Fone: 234-3336) às
14h, 16h40 e 21h. Drama (14 anos).
Cemitério Maldito — Karim — 110/111 Sul
(fone: 225-1233), às 15h, 17h, 19h e 21h.
Operação Kickbox 2 — Vencer ou Vencer
— Cine Atlântida, no Setor de Diversões Sul
(Fone: 224-1968), às 14h10,16h, 17h50,19M0
e 21 h30. Ação (14 anos).
Risco Total — Cine Márcia, no Conjunto
Nacional (Fone: 225-0633), às 15h, 17h10,
19h20e21h30.

Romuald e Jullette - Cine Brasília (Fone
244-1660)-106/107 sul. As 15h, 17H30, e 20h.
O Rei Pasmado e a Rainha Nua — Cultura
inglesa — 708/709 Sul (Fone: 244-5650). De
segunda a sexta-feira, às 21h. Sábado e
domingo, às 16h, 18h, 20h e 21h.
Sintonia de Amor — Cine Park 2 (Fone: 234-
3336) às 15h30,17h20,19h10 e 21h. Drama.
A Firma — Cine Park 1 (Fone: 234-3336) às
15h15,18h e 20h45. Drama (14 anos).
Um Homem à Beira de um Ataque de
Nervos — Cine Park 3 (Fone: 234-3336) às
15h, 17h, 19he21h. Comédia.
O Silêncio do Lago — Cine Park 4 (Fone:
234-3336) às 17h30, 19h30, 21h30. Suspense
(14 anos).
Top Qang 2 — A Missão — Cine Park 5, às
14h50,16h30,18h10,19h50e21h30. Comédia.

A partir de 21 horas de sábado, você

já tem o Jornal do Brasil de domingo
em Brasília, nos seguintes locais:

Banca Sodiler do Aeroporto

Posto Pit Stop - Ql 19 do Lago Sul

Banca Superior da Rodoviária

Posto Petrobrás - 303 Sul

Carpe Diem - 104 Sul

Posto Igrejinha - 307 Sul

Banca do Gilberto Salomão

O BOM CHURRASCO NUM DOS
LUGARES MAIS LINDOS DE BRASÍLIA

Ckurraâcaria Wk/jh
PROXIMO AO PALACIO DA ALVORADA - FONE: (061) 223-9266 1

recebidos pela Comissão de Licitação, na sala de Licitações, no sexto andar do
Ediflcio-Sede da CAESB, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 04 Bloco"A", n°s 67/97, CEP' 70300-904, Brasília - DF, telefone: (061) 321 -4722,
ramal: 122, fax: (061) 226-2160 e telex: (61) 1688, local onde poderão ser
obtidas outras informações e adquirido o edital, mediante recolhimento de taxa
no valor de CR$ 400,00, na Tesouraria da CAESB.

Brasília, 07 de outubro de 1993
HERMES JANNUZZI
Comissão de Licitação

Presidente MSI
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nao seja contra a vinda de ou-
tros", disse o imortal Darcy Ri- jj^, ,

Pacheco. Amigo do novo mortal, *
Dias Gomes foi mais explicito: '
"Daqui a pouco a Academia vira
uma casa de escritores mesmo." 

'

Rachel de Queiroz, apontada ,

que perdesse. Mas *'
nao ha problema: eu sou
amansavef. Os escritores Dias Gomes e Nelida Pinon comemoraram a vitdria do mais novo 'imortal', Joao Ubaldo
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tem prejudicou quem passou on- Motorista morre em acidente i I
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(lililii Risco iminente • Ponto onde jaconte-
"¦"¦¦"¦J ceu o deslizamento em

• Condominiodasiucas junho deste ano quando i^T
-j- morreram trds pessoas nl" A

•;'' Ponta Do,'s 'mfios

plemeni© pesta edipao 
-.

Nelson Perez

Os escritores Dias Gomes e Nélida Pirion comemoraram a vitória do mais novo 'imortal', João Ubaldo

João Cerquelra

• Hotel Sheratom

• Ponto onde aconte-
ceu o deslizamento em
junho deste ano quando â
morreram três pessoas *

• Ponta Dois Irmãos

Oceano Atlântico

• Motel Vip's

Começa cadastramento na Niemeyer

¦ Moradores têm 30 dias para abandonar áreas de risco e as obras nas encostas terminarão em três meses
A secretária Municipal de

Desenvolvimento Social Laura
Carneiro deve iniciar hoje o ca-
dastramento das 50 famílias que
serão removidas das encostas da
Avenida Niemeyer, em áreas
ameaçadas de deslizamentos. O
relatório final da Fundação Ins-
tituto de Geotécnica do Municí-
pio (Geo-Rio) sobre os locais de
maior risco — com um mapa
detalhado — foi concluído on-
tem. O secretário Municipal de
Obras, Márcio Fortes, adiantou
que os moradores dos pontos
mais críticos terão cerca de um
mês para deixar o local, onde
serão feitas obras. A previsão é
de que a contenção das encostas,
orçada em US$ 500 mil, seja
concluída em três meses. As ca-
sas ameaçadas serão demolidas.

De acordo com Fortes, uma

pesquisa prévia constatou que a
maioria dos moradores não vai
ficar desabrigada. "Muitos 

pode-
riam perfeitamente morar em ou-
tro lugar, mas ficam ali porque é
mais próximo do trabalho, geral-
mente na Zona Sul", disse. O ma-
pa, produzido a partir de fotos
aéreas de técnicos da Geo-Rio,
destaca as áreas de risco remoto,
médio e iminente. Os pontos mais
críticos apresentam risco de desli-
zamento avaliado em 55%.

A Geo-Rio também está moni-
torando obras em vários pontos
da cidade e já tem relacionados
pelo menos oito locais de altíssi-
mo risco: Estrada Grajaú-Jacare-
paguá, Morro da Formiga, Mor-
ro do Borel, Rua Aureliano
Portugal (Rio Comprido), Roci-
nha, Favela Santo Amaro (Cate-
te) e Rua Aglaia (Bangu).

Áreas de risco na Av. Niemeyer HPonto onde rolou uml
pedra na quarta-feira M

Risco remoto
Risco médio

Risco iminente

Condomínio das lucas

João Ubaldo Ribeiro vence eleição na ABL

Escritor baiano

vai ocupar vaga

de Castellinho
/^V escritor baiano João Ubal-
V/ do Ribeiro é o mais novo
imortal. Ele venceu ontem a elei-
ção para a cadeira 34 da Acade-
mia Brasileira de Letras, que fi-
cou vaga com a morte do
jornalista Carlos Castello Bran-
co, o Castellinho. Ele era o favo-
rito, mas foram necessários três
escrutínios para que alcançasse
os 19 votos (metade mais um dos
acadêmicos) necessários à vitória."Ainda nem sei como me sinto.
Devido à minha incompetência
como canditado, por causa da ti-
midez, não fiquei tranqüilo", dis-
se João Ubaldo durante a festa
que se seguiu à sua eleição, na
editora Nova Fronteira, em Bo-
tafogo.

Concorriam com o autor de
Viva o povo brasileiro, o senador
piausense Álvaro Pacheco — seu
principal adversário — e o poeta
e contista mineiro Olavo Drum-
mond. Na primeira votação,
João Ubaldo, Pacheco e Drum-
mond tiveram, respectivamente,
18, 11 e 5 votos. Na segunda, o
placar foi 18, 15 e 1 votos. Até
que na terceira rodada os núme-
ros foram 21 para Ubaldo, 13
para Pacheco e um voto nulo.

Vitória — Com o resultado

nas mãos, a acadêmica Nélida Pi-
non — cabo eleitoral não assumi-
da de Ubaldo — saiu da sessão
para telefonar ao vencedor. "Ele
é uma presença luminosa que re-
força os grandes nomes desta ca-
sa", disse. A eleição de Ubaldo
representou também a vitória dos
escritores sobre os notáveis —
uma disputa velada que inflama a
ABL colocando de um lado aca-
dêmicos a favor da eleição de li-
teratos, e outros favoráveis à elei-
ção de notáveis de outras áreas.

"Para mim é importante em-
possarmos um escritor, embora
não seja contra a vinda de ou-
tros", disse o imortal Darcy Ri-
beiro, apontado como eleitor de
Pacheco. Amigo do novo imortal,
Dias Gomes foi mais explícito:"Daqui a pouco a Academia vira
uma casa de escritores mesmo."

Rachel de Queiroz, apontada
como cabo eleitoral de Pacheco,
foi diplomática: "Estou honrada
e satisfeita." Quanto à suposta
irreverência de Ubaldo — que,
segundo dizem, pretende introdu-
zir o uísque no tradicional chá
acadêmico — a escritora foi sus-
cinta: "A academia amansa os
meninos travessos. Em plena co-
memoração, Ubaldo disparou:"A Rachel se dá bem comigo, ela
só queria que eu perdesse. Mas
não há problema: eu não sou
amansáveF'.

D Um deslizamento de terra
provocado pela cliuva de anteon-
tem prejudicou quem passou on-
tem de manhã na Estrada Gra-
jaú-Jacarepaguá. Cerca de 30
homens do Departamento de
Conservação e Obras da Pre-
feitura foram ao local e libera-
ram a pista por volta das llli.

Motorista morre em acidente

O caminhão placa PU-0720,
e Pernambuco, tombou ontem
o Km 92 da Rodovia Washing-

on Luís (Rio-Petrópolis), pista
m direção ao Rio, provocando

a morte do motorista João Ba-
tista dos Santos, de 34 anos. O
veículo carregava engradados de
cerveja, que ficaram espalhados
pela pista das 6h às 9h30.
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Situação de

Sirkis divide

os vereadores
A revolta do vereador José

Moraes (PMDB) contra o secre-
tário extraordinário de Meio Am-
biente, Alfredo Sirkis — que de-
clarou que na Câmara dos
Vereadores existem apenas 20
parlamentares honestos — está
dividindo os vereadores. Moraes
afirmou que o prefeito-C-ésar
Maia vetará o projeto de criação
da Secretaria de Meio Ambiente,
o que faria Sirkis voltar para a
Câmara e trabalhar ao lado" dos
vereadores que atacou;; Leila
Maywald (PV) disse que já exis-
tem pressões dentro do partido
para que ele entregue o cargo.

O vice-líder do governo, Amé-
rico Camargo, não acredita na
possibilidade de Sirkis perder seu
cargo: "Quando o prefeito não o
quiser mais em sua equipe,-ele o
mandará de volta para a Câma-
ra". O suplente de Sirkis, verea-
dor Maurício Azêdo, atribuiu a
atitude de Moraes à hostilidade
de alguns vereadores contra o se-
cretário que, segundo ele, alimen-
ta essa má vontade com declara-
ções infelizes.

O líder do governo Wilson Lei-
te Passos acha legítima a iniciati-
va de Moraes, que pretende pro-
cessar Sirkis se ele não apontar os
22 vereadores que depois das de-
clarações do secretário são suspei-
tos de desonestidade.

Crianças vão

trabalhar em

feira móvel
A Mitra Arquiepiscopal do

Rio, através da Pastoral do-Me-
nor"e a Associação de Féiras
Móveis do Município, assinou
ontem um convênio através do
qual 12 adolescentes — atendi-
dos pela Pastoral e que estejam
freqüentando escola noturna —
trabalharão nas feiras móveis. A
remuneração eqüivale a 70% do
salário mínimo, pagos pela asso-
ciação, mais uma refeição por
dia de trabalho e uma sacoía de
produtos da feira.

O projeto, chamado Plantando
meu futuro, é um processo de
educação pelo trabalho. Os jo-
vens, de idade entre 15 e 17 anos,
serão responsáveis pela mónta-
gem, desmontagem e arrumação
da mercadoria, recolhimento das
sobras e aparas dos produtos e
limpeza da área no final da feira.
A carga é de 18 horas semanais.

Nordestinos

têm mantido

local de feira

A Câmara dos Vereadores
aprovou ontem a permanência da

^feira de São Cristóvão, também
conhecida como Feira dos Nor-
destinos, no terreno do Pavilhão
de São Cristóvão, que abrigará
em seu interior o Pavilhão Center
— um shopping de pequenas e
micro empresas, a ser administra-
do pela Flupeme. A feira funcio-
nará aos sábados e domingos e
poderá ter até 1.500 barracas,
com modelo padronizado e auto-
rização para vender somente pro-
dutos nordestinos.

Para não incomodar os mora-
dores, a altura do som das barra-
cas será limitada, além do espaço
da feira ficar restrito ao lado do
Pavilhão que dá para a Linha
Vermelha, onde não há moradias.
As normas que regerão a feira
foram negociadas longamente pe-
los vereadores Jurema Batista e
Jorge Bittar (PT), Pedro Porfirio,
Jorge Felipe e Maurício Azedo
(PDT), Saturnino Braga (PSB)
Leonel Trotta (PSB), Graça e Paz
(PSDB) e Francisco Duran
(PMDB) — autores do substituti-
vo aprovado —, com representan-
tes da feira, da Flupeme e de mo-
radores. No acordo, ficou
decidido que o terreno que dá
para a área residencial servirá co-
mo estacionamento para o Pavi-
lhão Center. O prejeto será envia-
do ao prefeito César Maia, que
tem 15 dias para apreciá-lo.

fÉ^imo! si

Avenida 
poderá fechar

Enquanto não terminarem as
obras de contenção das encostas,
a Avenida Niemeyer poderá ser
interditada toda vez que houver
chuva forte e prolongada. A pro-
posta foi feita ontem pelo presi-
dente da Fundação Instituto de
Geotécnica do Rio (Geo-Rio),
Moysés Vibranoviski, um dia
após o deslizamento de uma pe-
dra de seis toneladas, que fechou
meia pista da avenida. Funciona-
rios da Prefeitura desobstruíram o
local na mesma noite.

"O deslizamento só veio con-
firmar o mapeamento apresenta-
do pela Geo-Rio na quarta-feira,
que mostra a Avenida Niemeyer
como uma área sujeita a acidentes
geológicos", disse Vibranoviski.

Segundo ele, a Geo-Rio envia ho-
je à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social o pedido
para que seja feito o cadastramen-
to dos moradores de 50 barracos
construídos em áreas de risco, que
serão removidos logo em seguida.

Dois engenheiros da Geo-Rio
estiveram na Niemeyer na noite
do deslizamento para fazer uma
avaliação do local. A área de onde
a pedra caiu, 200 metros antes do
hotel Sheraton (sentido Leblon-
São Conrado), é classificada co-
mo de alto grau de risco, mas não
é habitada. Um muro vai ser
construído naquele local, confor-
me prevê o projeto das obras, ini-
ciadas em junho e com previsão
de terminar em dezembro.

Colisão entre 3 ônibus

deixa 2 
pessoas 

feridas

Três ônibus bateram ontem, às
7h35, na Avenida Brasil, junto à
descida da Ponte Rio-Niterói. Se-
gundo policiais, na hora do rusli
são cada vez mais freqüentes as
colisões no local, devido à existên-
cia de um ponto de ônibus na
confluência das duas pistas. As
duas pessoas que ficaram feridas
estavam no mesmo ônibus, per-
tencente à empresa Conceitur.

Segundo o motorista, Francis-
co Carlos Novaes, 35 anos, o co-
letivo estava a serviço de uma
outra empresa, da qual ele não
soube dizer o nome.

Apesar disso, as duas vítimas
— o técnico em reformas residen-

ciais Valdir de Azevedo Ramos,
37 anos, com vários cortes pro-
fundos no braço direito, e Wan-
derness Machado dos Santos, 28
anos, não eram funcionários da
tal empresa.

A colisão teve três versões: No-
vaes culpou o motorista da Via-
ção Garcia (linha Niterói-Está-
cio), Luiz Carlos Mendonça, 35
anos, pela batida. Mendonça, por
sua vez, negou a culpa. Já Valde-
nir Vieira, 46 anos, da Transinil,
disse que estava parado no ponto
quando bateram na traseira do
ônibus da linha Mesquita-Mauá.

Barra sem gás
Uma retroescavadeira das

obras de alargamento da Avenida
das Américas atingiu anteontem a
tubulação da CEG, provocando a
interrupção do fornecimento de
gás na Barra. O fornecimento de
gás já está normalizado, mas os
moradores do bairro que ainda
tiverem problemas no forneci-
mento devem ligar para 325-8830.

Lixeiras novas
O Hortomercado do Humaitá

ganhará novas lixeiras até o final
do mês. No local, está sendo fei-
ta uma cobertura para as caçam-
bas, que recolhem diariamente
três toneladas de detritos. O lixo
também está sendo colocado em
sacos. As medidas foram toma-
das depois que o local foi multa-
do em 70 Unifs, em abril, por
falta de higiene.

Sob as pedras
O esquizofrênico Nildo dos San-

tos passou madrugada de ontem
deitado sob pedras junto de um la-
maçai debaixo do Viaduto do Fun-
dão, na Linha Vermelha, fazendo
sinais com as mãos. Assustados, os
moradores da favela da Baixa do
Sapateiro, em Bonsucesso, avisaram
à Polícia Rodoviária. Nildo foi le-
vado para o Hospital Pinei.
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Termina a 
paralisação

dos médicos do estado

Os médicos da rede estadual de
saúde voltam hoje ao trabalho,
após três dias de paralisação. Du-
rante este período, o Sindicato
dos Médicos do Rio recebeu uma
denúncia sobre o Hospital Esta-
dual Carlos Chagas, em Marechal
Hermes, relatando a precariedade
de equipamentos para o funciona-
mento do CTI e da emergência,
entre outras irregularidades. Na
manhã de ontem, foi realizada
uma vistoria no local, de onde
resultará um relatório que será
enviado ao procurador geral de
Justiça do Rio, Antônio Carlos
Biscaia.

Segundo Jorge Darze, secretá-
rio geral do sindicato, as denúni-
cas foram comprovadas e, além
da precariedade de equipamentos,
existe a falta de medicamentos e
de pessoal. 

"As enfermeiras estão
aplicando injeção com algodão
seco, pois não há álcool", disse
ele. Para completar a equipe de
médicos, foram convocados 90
concursados, mas nenhum deles
se interessou por causa dos baixos
salários " A mortalidade do Car-
los Chagas aumentou na ordem
de 30% nos últimos dez meses",
disse o secretário.

? Quinze bares erguidos de
forma irregular no Pontal do
Recreio dos Bandeirantes foram
removidos ontem pela subprefei-
tura da Barra da Tijuca e Jaca-
repaguà. De acordo com o sub-
prefeito Eduardo Paes, além de
construídos em via pública, al-

guns bares eram pontos de venda
de drogas. Protegidos por guar-
das municipais e três PMs, fun-
cionários da prefeitura, acom-

panhados por cinco caminhões
da Comlurb e uma retroescava-
deira, não tiveram problemas
para fazer a remoção das cons-
trlições de madeira. Apesar de
reclamarem por não terem sido
notificados, os comerciantes
não ofereceram resistência.

PREFEITURA

C IDADE
MARAVILHOSA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Os ahmoíd^cãiiom^DZíSaram o protesto na Rua Barão da Torre e seguiram em passeaiajeitAvenida Vieira Souto até o Colégio Sao Paulo, interrompendo o transito na orla marítima ate o mw-dia

Passeata de estudantes tumultua Ipanema

Alunos dos colégios Notre Dame e São Paulo param o trânsito nas principais ruas do bairro em protesto
fresse qualquer constrangimen

0 BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA C.G.C. 00.000.000/0001-91

AVISO AOS A C/ON/STAS
AUMENTO DO CAPITAL
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

O Conselho de Administração, em reunião de 07.10.93, definiu as condições^ reguladoras da
subscricão pública de ações para o aumento do capital, de CR$ 73.007 848.239.01 para LHS
118.685.556.277,97, autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de 5.10.93. a saber:

a) prazo de preferência: 26.10 a 25.11.93: _ , . . „ in no
b) direito a subscrever: 34,384544085827649% sobre a posição acionaria em 6.10.93:
c) preços de emissão, por lote de 1.000 ações;

ORDINÁRIAS: CR$ 1.725.88:
PREFERENCIAIS: CR$ 1.809.98.

d) forma de integralização: à vista, em moeda corrente, ou financiada: _
e) faculta-se ao acionista a cessão parcial ou total de seus direitos de subscrição:
f) não haverá rateio de sobras de ações entre os atuais acionistas. Eventuais sobras de direitos

de subscrição serão levadas a leilão em bolsas de valores:
g) entrega dos títulos resultantes da subscrição: 60 dias após a data da Assemble/a üeral que

homologar o aumento de capital: ..... , ,
h) direito das ações novas: as ações decorrentes da presente subscrição faraó jus ao dividendo

integral correspondente ao 2° semestre de 1993.
Os boletins para o exercício do direito de subscrever ações ordinárias e preferenciais nominativas

estarão à disposição dos Srs. Acionistas nas agências em que estiverem cadastrados para o
recebimento de dividendos. ,

Os detentores de cupons relativos a direitos de bonificação e/ou títulos representativos cias
extintas ações preferenciais ao portador, que solicitarem sua conversão em preferenciais nommati-
vas até 25.11.93, terão assegurado o direito ã subscrição das correspondentes ações PN.

Os acionistas clientes de bolsas de valores deverão procurar as sociedades corretoras a que
estiverem vinculados a fim de:

a) exercerem seu direito nessa entidade, com base na posição custodiada: ou
b) solicitarem dela a emissão do documento "Cessão de Direitos . para poderem exercer seu

direito em qualquer agência ou cedê-lo a terceiros.
Rio de Janeiro (RJ). 8.10.93

DE ATE Departamento de Ações e Tesouraria
IIWWXtBI &LO NfOOGADâSE NAS BOISAS Dl VALOCD

Uma manifestação contra o
aumento de mensalidades, que
reuniu cerca de 300 estudantes,
tumultuou o trânsito em Ipanema
ontem pela manhã. Desde as 7h,
alunos do Colégio Notre Dame
fecharam a Rua Barão da Torre,
entre as rüas Joana Angélica e
Vinícius de Moraes. Quatro horas
mais tarde, eles saíram em direção
ao Colégio São Paulo, na Avenida
Vieira Souto, interrompendo o
tráfego na Rua Visconde de Pirajá
e na orla marítima. Em frente à
escola, os alunos queimaram uni-
formes.

Munidos de uma cópia do Diâ-
rio Oficial, os estudantes tenta-
vam provar que são irregulares os
reajustes das mensalidades, que
chegam a 80%. Desde o início do
ano foram nove aumentos. Os
alunos também se queixam da di-
reção, afirmando que até os cura-
tivos são cobrados. Aqueles que
ainda estavam dentro do colégio
foram impedidos de sair. Com os
portões fechados, alguns pularam
as grades.

Preços — Mesmo com a per-
na quebrada, o aposentado Luiz
Carlos Araújo de Mattos, avô de
uma aluna da Ia série, fez questão
de participar da manifestação.
"Não tenho mais condições de
pagar estas mensalidades. Só pa-
guei para que minha neta não so-

to", afirmou. A mensalidade da Ia
série passou de CR$ 14.409,00 pa-
ra CR$ 23.508,00. A partir de
hoje, o pagamento será acrescido
de multa de 25%.

Palmas — Por volta de 1 lh,
os alunos saíram pela Rua Joana
Angélica até a Rua Visconde de
Pirajá. Eles entraram na Farme de
Amoedo, de onde seguiram pela
Vieira Souto até chegar ao Colé-
gio São Paulo. Alguns carros fu-
raram a passeata e passaram pela
ciclovia, quase atropelando mani-
festantes e ciclistas. Os estudantes
receberam o apoio de moradores
que aplaudiam das janelas. Em
frente à escola, cantaram o Hino
Nacional, acompanhados pelos
alunos do Colégio São Paulo, que
não foram liberados das aulas.
Eles prometeram fazer um novo
protesto hoje, reunindo os alunos
de outros colégios da Zona Sul.

Na terça-feira passada, cerca
de 500 estudantes do Colégio São
Paulo deram início aos protestos
contra o aumento abusivo das
mensalidades, interrompendo o
trânsito na Avenida Vieira Souto,
na altura da Rua Francisco Ota-
viano. Na ocasião, os pais dos
alunos informaram que se reuni-
riam para acertar o depósito do
dinheiro em juízo, até uma deci-
são da Justiça.

contra mensalidades

Lixo do Via

Parque será

aproveitado

A coleta seletiva do lixo —
com recipientes para papel, alu-
minio, vidro, plástico e lixo orgã-
nico — é uma das novidades na
área de circulação interna do Via
Parque Shopping, na Barra da Ti-
juca, aberto ontem ao público. Na
área externa há quiosques para
recolher materiais recicláveis tra-
zidos pelo público.

O lixo será entregue no pátio
da Usina de Reciclagem e Com-
postagem de Lixo, da Comlurb,
em Jacarepaguá, e transformado
em adubo. O dinheiro da venda
deste material será doado a obras
sociais do município. A coleta se-
letiva de lixo já é aplicada, de
forma experimental, nos condo-
minios Barramares e Mandala, na
Barra, onde vivem mais de 600
famílias.

O Io Centro Integrado de Co-
leta Seletiva do Rio surge a partir
de um acordo entre a Comlurb
(Companhia Municipal de Lim-
peza Urbana) e a administração
do Via Parque Shopping, que eus-
teou a elaboração, implantação e
operação do projeto.

AVISO

AOS

DEVEDORES:

Se você ainda não pagou seu IPTU de 89, 90 ou 91, chegou a hora

de acabar com este atraso. Você estará recebendo, em casa, o carnê

para saldar sua dívida. Ele está totalmente reformulado para facilitar sua

vida, trazendo todas as instruções para a realização do pagamento, a

fórmula para você mesmo conferir o cálculo de seu débito e o motivo da

cobrança.
E tem mais.
A partir de agora, todos os pagamentos poderão ser efetuados em

qualquer agência bancária.

Você escolhe a forma de pagamento: cota única ou parcelamento em

cinco vezes e a Prefeitura ainda aguarda a quitação de sua dívida até

o último dia útil de fevereiro do ano que vem.

Quem já tiver quitado seu débito e, ainda assim, vier a receber o novo

carnê, não precisa se preocupar. Basta comunicar o pagamento à

Prefeitura, através da Caixa Postal n9 15198, Rio de Janeiro - RJ.

Contribua para você mesmo.
Coloque em dia seu IPTU. O Rio de Janeiro agradece.
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, Os alunos do Colégio Notre Dame iniciaram o protesto na Rua Barão da Torre e seguiram em passeata pela Avenida Vieira SMoMtfc^JsãZp!^^

Passeata de estudantes tumultua Ipanema

¦ Alunos dos colégios Notre Dame e São Paulo param o trânsito nas principais ruas do bairro em protesto contra mensalidades

BRASIL«AOOtTÕOC BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA C.G.C. 00.000.000/0001-91
A VISO A OS ACIONISTAS

AUMENTO DO CAPITAL
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

O Conselho de Administração, em reunião de 07.10.93, definiu as condições reguladoras da
subscrição pública de ações para o aumento, do capital, de CR$ 73.007.848.239.01 para Cfí$
178.685.556.277.97, autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de 5.10.93. a saber:

a) prazo de preferência: 26.10 a 25.11.93:
b) direito a subscrever: 34.384544085827649% sobre a posição acionária em 6.10.93:
c) preços de emissão, por lote de 1.000 ações:

ORDINÁRIAS: CR$ 1.725.88;
PREFERENCIAIS: CR$ 1.809,98.

d) forma de integralização: à vista, em moeda corrente, ou financiada:
e) faculta-se ao acionista a cessão parcial ou total de seus direitos de subscrição:
f) não haverá rateio de sobras de ações entre os atuais acionistas. Eventuais sobras de direitos

de subscrição serão levadas a leilão em bolsas de valores:
g) entrega dos títulos resultantes da subscrição: 60 dias após a data da Assembléia Gerai quehomologar o aumento de capital:
h) direito das ações novas: as ações decorrentes da presente subscrição farão jus ao dividendo

integral correspondente* ao 2° semestre de 1993.
Os boletins para o exercício do direito de subscrever ações ordinárias e preferenciais nominativas

estarão à disposição dos Srs. Acionistas nas agências em que estiverem cadastrados para orecebimento de dividendos.
Os detentores de cupons relativos a direitos de bonificação e/ou t/tu/os representativos dasextintas ações preferenciais ao portador, que solicitarem sua conversão em preferenciais nominati-

vas até 25.11.93, terão assegurado o direito à subscrição das correspondentes ações PN.
Os acionistas clientes de bolsas de valores deverão procurar as sociedades corretoras a queestiverem vinculados a fim de:

a) exercerem seu direito nessa entidade, com base na posição custodiada: ou
b) solicitarem dela a emissão do documento "Cessão de Direitos", para poderem exercer seu

direito em qualquer agência ou cedê-lo a terceiros.

mabrasca
Rio de Janeiro (RJ), 8.10.93

DEA TE Departamento de Ações e Tesouraria
¦ NOSSAS AÇÕCSI SÀO NfOOCUDAS! NAS BOtSAS Df VAtOtfS

Uma manifestação contra o
aumento de mensalidades, que
reuniu cerca de 300 estudantes,
tumultuou o trânsito em Ipanema
ontem pela manhã. Desde as 7h,
alunos do Colégio Notre Dame
fecharam a Rua Barão da Torre,
entre as ruas Joana Angélica e
Vinícius de Moraes. Quatro horas
mais tarde, eles saíram em direção
ao Colégio São Paulo, na Avenida
Vieira Souto, interrompendo o
tráfego na Rua Visconde de Pirajá
e na orla marítima. Em frente à
escola, os alunos queimaram uni-
formes.

Munidos de uma cópia do Diá-
rio Oficial, os estudantes tenta-
vam provar que são irregulares os
reajustes das mensalidades, que
chegam a 80%. Desde o início do
ano foram nove aumentos. Os
alunos também se queixam da di-
reção, afirmando que até os cura-
tivos são cobrados. Aqueles que
ainda estavam dentro do colégio
foram impedidos de sair. Com os
portões fechados, alguns pularam
as grades.

Preços — Mesmo com a per-
na quebrada, o aposentado Luiz
Carlos Araújo de Mattos, avô de
uma aluna da Ia série, fez questão
de participar da manifestação."Não tenho mais condições de
pagar estas mensalidades. Só pa-
guef para que minha neta não so-

fresse qualquer constrangimen-
to", afirmou. A mensaJidade da Ia
série passou de CR$ 14.409,00 pa-
ra CRS 23.508,00. A partir de
hoje, o pagamento será acrescido
de multa de 25%.

Palmas — Por volta de 1 lh,
•os alunos saíram pela Rua Joana
Angélica até a Rua Visconde de
Pirajá. Eles entraram na Farme de
Amoedo, de onde seguiram pela
Vieira Souto até chegar ao Colé-
gio São Paulo. Alguns carros fu-
raram a passeata e passaram pela
ciclovia, quase atropelando mani-
festantes e ciclistas. Os estudantes
receberam o apoio de moradores
que aplaudiam das janelas. Em
frente à escola, cantaram o Hino
Nacional, acompanhados pelos
alunos do Colégio São Paulo, que
não foram liberados das aulas.
Eles prometeram fazer um novo
protesto hoje, reunindo os alunos
de outros colégios da Zona Sul.

Na terça-feira passada, cerca
de 500 estudantes do Colégio São
Paulo deram início aos protestos
contra o aumento abusivo das
mensalidades, interrompendo o
trânsito na Avenida Vieira Souto,
na altura da Rua Francisco Ota-
viano. Na ocasião, os pais dos
alunos informaram que se reuni-
riam para acertar o depósito do
dinheiro em juízo, até uma deci-
são da Justiça. !

Se você ainda não pagou seu IPTU de 89,90 ou 91, chegou a hora
de acabar com este atraso. Você estará recebendo, em casa, o carnê
para saldar sua dívida. Ele está totalmente reformulado para facilitar sua
vida, trazendo todas as instruções para a realização do pagamento, a
fórmula para você mesmo conferir o cálculo de seu débito e o motivo da
cobrança.

E tem mais.
A partir de agora, todos os pagamentos poderão ser efetuados em

qualquer agência bancária.
Você escolhe a forma de pagamento: cota única ou parcelamento em

cinco vezes e a Prefeitura ainda aguarda a quitação de sua dívida até
o último dia útil de fevereiro do ano que vem.

Quem já tiver quitado seu débito e, ainda assim, vier a receber o novo
carnê, não precisa se preocupar. Basta comunicar o pagamento à
Prefeitura, através da Caixa Postal n915198, Rio de Janeiro - RJ.
Contribua para você mesmo.

Coloque em dia seu IPTU. O Rio de Janeiro agradece.

PREFEITURA

C I D A DE
MARAVILHOSA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Pais na defesa

do consumidor

O presidente da Associação de
Pais e Alunos do Estado do Rio
(Apaerj), Jorge Esck, entrega hoje
à equipe de proteção ao consumi-
dor da Procuradoria Geral de
Justiça do Estado um documento
que demonstra os abusos cometi-
dos pelas faculdades particulares
na cobrança das mensalidades. As
instituições deverão ser responsa-
bilizadas através de uma ação ci-
vil pública e poderão ter de resti-
tuir em dobro os valores cobrados
irregularmente.

Segundo Esck, as mensalida-
des vêm subindo acima dos índi-
ces previstos em lei, especialmente
desde maio. Hoje, os valores mé-
dios estão em torno de Cr$ 22 mil."As faculdades chegam a cobrar
até 45% a mais", explica. O presi-
dente da Apaerj calcula que ao
longo do ano os valores tenham
sido inflacionados em aproxima-
damente 1.000%.

Esck prevê que, a continuarem
os aumentos abusivos, o número
de inadimplentes pode aumentar
muito até o final do ano. Os alu-
nos têm a receber, em média, CRS
5 mil só pela cobrança irregular
no mês de agosto, 

Termina a 
paralisação

dos médicos do estado
Os médicos da rede estadual de

saúde voltam hoje ao trabalho,
após três dias de paralisação. Du-
rante este período, o Sindicato
dos Médicos do Rio recebeu uma
denúncia sobre o Hospital Esta-
dual Carlos Chagas, em Marechal
Hermes, relatando a precariedade
de equipamentos para o funciona-
mento do CTI e da emergência,
entre outras irregularidades. Na
manhã de ontem, foi realizada
uma vistoria no local, de onde
resultará um relatório que será
enviado ao procurador geral de
Justiça do Rio, Antônio Carlos
Biscaia.

Segundo Jorge Darze, secretá-
rio geral do sindicato, as denúni-
cas foram comprovadas e, além
da precariedade de equipamentos,
existe a falta de medicamentos e
de pessoal. "As enfermeiras estão
aplicando injeção com algodão
seco, pois não há álcool", disse
ele. Para completar a equipe de
médicos, foram convocados 90
concursados, mas nenhum deles
se interessou por causa dos baixos
salários |' A mortalidade do Car-
los Chagas aumentou na ordem
de 30% nos últimos dez meses",
disse o secretário.

? Quinze bares erguidos de
forma irregular no Pontal do
Recreio dos Bandeirantes foram
removidos ontem pela subprefei-
tura da Barra da Tijuca e Jaca•
repaguà. De acordo com o sub-
prefeito Eduardo Paes, além de
construídos em via ptiblica, al-
guns bares eram pontos de venda
de drogas. Protegidos por guar-
das municipais e três PMs, fim-
cionários da prefeitura, acom-
panhados por cinco caminhões
da Comlurb e uma retroescava-
de ir a, não tiveram problemas
para fazer a remoção das cons-
truções dc madeira. Apesar de
reclamarem por não terem sido
notificados, os comerciantes
não ofereceram resistência.
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¦ Estudante argentino que filmava estadio em frente a estatua de Bellini nao quis entregar a camera aos bandidos e levou 2 tiros

Banqueiro e solto 
pela 

DAS em Sao Gon^alo

leva- Ele teve seu BMW piaca'do 
por um grupo de oito homens ALB 5550 fechado no cruzamen-

plena to com Beira-Mar, na
hora do rush, o banqueiro Salva- Cinelandia, apos deixar a sede da
tore Alberto Cacciola, 45 anos, empresa, na Rua da Alfandega. r~ rr 777777—'^ &////// 
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—~A —777/? 77///7X
foi encontrado na madrugada de Quatro homens armados — com \ \\ *tc V Cll JWrlrti!?J!n> ruJ w / n Jt\ontem por equipes da Divisao coletes da Policia Civil e tendo k\ ^-7*T*\ \j ft'r i. \ _J\~r"V. ti^*V\V oil) —
Anti-Sequestro (DAS) e 75" DP cobertura de um Opala, um San- ff\Y vT\ ^<^hv X^rj f^P\(iM.\kw
(Rio do Ouro) numa barraca de tana e um Gol, onde estavam =^, yyfTCr^x J hv I &>¥/4I \ s nT^jcamping de tres metros quadra- maisquatro homens — tiraram 1 Lvv y 
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"
dos, numa clareira no alto do empresario do BMW e 0 jogaram // -/ \j [rffilliPll T\ rcHi t f \ v. 

~
Morro dos Cabritos, em Rio do no porta-malas do Opala, que / ./ "i -,L ¦,,.. .i^\Vn7|^ I I r\ f-K \c\ja^^k r~—Ouro, Sao Gongalo. Tres seqiies- saiu em alta velocidade. n jj| \[^Jc-^zMk 1 , ~ V~>•tradores fugiram ao perceber a Para nao levantar suspeitas, os 1 — x ^ 1 1. \ / -/) ,f^) vbd^-Mchegada da policia, largando para sequestradores che-garam a usar n^§P<C_/ /ffliM n Z77^~~Z<^) vfT 1 1 rJ^S\r H 1/tras uma granada. um giroscopio no capo do Opala," I"  J /$^\ JfT0f)unt\ ¦• V' Salvatore, um dos diretores da como os usados nos carros da- // ^-===H ^ 
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Marca S.A. — banco de investi- policia. Horas depois a ouadrilha  _
mento e financiamento — foi se- entrou em contato com a familia , , 

e"TrcsM° 6 fechado n Numa hora de intensa movimenta- ? Uma denimcia sobre o local do cali- ? Numa clareira sao encontradas .as"oiiestrndn nnr vnlta H')0 
'iQh 

H» t ic<c < ^,'iv,s tno (™ pe'os carros dos sequestradores na Ave- (ao de carros e pedestres, os bandidos, veiro chega a policia na noite do seqiies- duas barracas armadas pelo bando e
* -j n- P 0 US$ 5 milhoes (CR$ 700 nida Rio Branco, em plena Cinelandia, vestidos de policiais.jogam Salvatore no tro e e preparada a expedifiio ao Morro tres sequestradores armadosfogemsemsegunda-teira, na Avemda Rio milhoes). na noite de segunda-feira. porta-malas de um Opala. dos Cabritos. enfrentar ospoliciais.

Ainda no dia do seqiiestro, por duas barracas armadas numa cla- HQ CfttivClTOvolta da meia-noite, policiais da reira de 30 metros quadrados. Se-

du 
Safvato're loi encontrado por ^wtode^^urmi^'para se 

nao ter condigoes de reconhe-
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Bando inova

m^mmmmmw vSkcx? fS9SWW!KWFBGS6 |RVV!IRfRWl nos cativeiros
Secretaria de Estado de ^^^ICEDAEM I HI W P#Ah B WBbL _obraseserviqosPubiicos coMPANHiAESTADUAideaguasees&^tos ¦ ^jJVfmn¦ WDuas barracas de nailon numa

clareira num morro deserto, a 300AVISO DE LICITApAO metros de uma rodovia. Desta
KDITAL DE CONCORRENCIAINTERNAC10NAL RJV«RV9VS91fl?pnV9f9| vez, 0 crime organizado se inspi-

C1N? 01/93 — CEDAE I SftH Ai Sli^B HrA^B W1 TWr rou nos camP'nSs para montar 0
republica federativa DO BRASIL cativeiro do banqueiro Salvatore
ministerio do bemestar social Alberto Cacciola. A ideia, no en-

PR0GRAMA DE ACAO SOCIAL EM SANEAMENTO - PROSEGE Quando o atual Governo Federal assumiu, a

MUfJcipioDE^ScALo situa^o da Previdencia era critica. Hoje, a casa tem mesmo identmcou os sus-
COMPANHIAESTADUALDeAguaseesgoios acta Am aviIam Ac 4 >1*70/ fn,a.., _ __ peitos: Joel bombeiro e Josie,

a companhia estadualdeaguas e esgqtos—cedae 5 . 
®"" vS 147/0 TOraill pagOS 6 OS considerados os sequestradores

torna pOblico que 5s 14 (quatorze) horas do dia 30 de riovem- ffifllUStfiS dCfOfd CPA fpitAQ OAIV1 ItlSllft INCtira mais perigOSOS do Rio. Segundo
brode 1993,noAudit6riodaSOSP,5RuaSSoBento,n?8,13? "6^" »«¦*» BWlW WWII! IIIC1I9 JUdll^Cl. yjgjo, eles COStumam inovar a

O aposentado, finalmente, esta conseguindo ^ vm™ie»am.
ta para execuqao de obras de Implantapao do Sistema de Es- (1116 filo CD||l|)|fO Birfrffll1 rOOIAltn OS OOIS, ainda Segundo VlglO,
gotamento Sanit^rio de Jardim Alcantara e AlcSntara (parte) " ¦** WIII|»IB IllCICbCUa IC9|l6IIUi foram responsaveis pela COnStrU-RJ descntosnoEditai. 0 BraSlI VOltOU a CCeSCfif E aS boafi iioticids ?a° do hotel-cati\eiro estouradoPoderao participar deste certame licitatorio, empresas brasilei- W »•¦¦¦«¦ VVIWH CI blVSWIa k 09 MUQ3 llUllblaa fi . - • >.
raseestrangeirasquesejamoriginariasdospaisesmembrosdo VSSlrt ^Antinil9V ir- i'-i ! nn • i LBanco Interamericano de Desenvolvimento - BID. W *¦** feil j TraveSSa Zller 29, bairrO da PoS-
As obras objeto deste Editai correrao S conta dos recursos do Se, em Nova IgUaCU quando fo-Programade AcaoSocial em Saneamento — PROSEGE, do Mi- ra„ .poppfoHnc a mmPrriantP Rinisterio do Bern Estar Social — MBES, o qual e parcialmente fi- reSgataaOS a COmerCiante Kl-
nanciadocomrecursosdocontratodeemprestimo622/oc-BR, RD A QTT TH7A/T TVT/^TT/^T A /\ ta de Cassia Cannevale, de 29
celebradoentre o BID e o Governo do Brasil, recursos do Orpa- ^ *\/A vjl JL/. 1 LjIVI IN vJ _L I 1A anOS, e 0 empresario Mario Afon-
da CEDAE, conforme decreto n? 18483 de 20/0l'/93, que BOA PARA TODOS IrL so Soares, 52, mantidos em cati-
aprova o orcamento do Estado do Rio de Janeiro. ^ JS^ 4j8>^ Veiro duas SemanaS.
A documentacao complete do Editai poderaseradquirida me- TO ''^PB UO BKAblLblROS. /^.W'S Para O diretor da DAS n ratidianteopagamentodeCR$ 12.500,00 (doze mil equinhen- / BWl^p^l rdra 0 OireiOr aa UAS, 0 Catl-
tos cruzeiros reaislna CEDAE - Divisao de Licitacoes- Rua Sa- |W^ Veiro de Salvatore era proviso-cadura Cabral n° 103, 7° andar, sala 2A, a partir da primeira 88b . MHBp rio. Segundo Helio Vlgio nospublicacaodeste aviso, no horariocomercial, ate 10 (dez)dias MK ) Mi jHBpi W W j- . „ jb •.i,' ...
anteriores ao da apresentacao dos documentos e Proposta. jjflPi ' .>3b- «§•? prOXimOS 

diaS, a quadrilha lria
Os interessados poderao obter informacoes adicionais sobre f§||» rygry|| Si. / E9.n#«9lk leva-lo para OUtrO local. "Eles
o Editai de Licitacao na Divisao de Licitapoes, telefone IMinra., / UNIAO DE TODOS eSColheram 0 morro desertO pa-
i4:oo^s it'oq9' 

^34, no periodo de 09.00 as 12:00 e de ¦' uniao pelo brasil ra despistar a policia e iriam le-(  var a vitima para outro ponto mais seguro", assegurou Vigio.

Uma ação audaciosa em plena Avenida Rio Branco

APOSENTADOS

TeLenj

Lorpo vai ser:

removido hoje

Mesmo em estado de choque,
Romina, mulher de Sérgio, passou
a tarde no Consulado Argentino
tratando da remoção do corpo do
marido, o que só deverá acontecer
hoje. Em sua companhia estavam
os oito argentinos que viajaram
com o casal e funcionários da Tu-
risrio, acionados pelo vice-gove^a-
dor e secretário de Polícia Civil,
Nilo Batista. "0 mercado argentino
é praticamente o único com o qual
estamos trabalhando no momentò.
Se perdermos este mercado, vai
acontecer uma tragédia de grandes
proporções para o turismo do
Rio", prevê o gerente de marketing
do Merlin Copacabana Hotel, Ça;-
los César Leite. Um dos donos da
Italbus, Ottavio D'0ttavio, disse
que não vai colocar seguranças pa-
ra acompanhar os turistas.Õ corpo do turista argentino assassinado ficou estiradó ria calçada, em frente a entrada principal

eiro é solto 
pela 

DÁS em São Gonçalo

Dois dias e meio após ser leva-'do 
por um grupo de oito homens

armados, no Centro e em plena
hora do ruslt, o banqueiro Salva-
tore Alberto Cacciola, 45 anos,
foi encontrado na madrugada de
ontem por equipes da Divisão
Anti-Seqüestro (DAS) e 75a DP
(Rio do Ouro) numa barraca de
camping de três metros quadra-
dos, numa clareira no alto do
Morro dos Cabritos, em Rio do
Ouro, São Gonçalo. Três seqües-

Oradores fugiram ao perceber a
chegada da polícia, largando para
trás uma granada.

' Salvatore, um dos diretores da
Marca S.A. — banco de investi-
mento e financiamento —, foi se-
qiiestrado por volta das I9h de
segunda-feira, na Avenida Rio

Branco. Ele teve seu BMW placa
ALB 5550 fechado no cruzamen-
to com a Avenida Beira-Mar, na
Cinelândia, após deixar a sede da
empresa, na Rua da Alfândega.
Quatro homens armados — com
coletes da Polícia Civil e tendo a
cobertura de um Opala, um San-
tana e um Gol, onde estavam
mais quatro homens — tiraram o
empresário do BMW e o jogaram
no porta-malas do Opala, que
saiu em alta velocidade.

Para não levantar suspeitas, os
seqüestradores chegaram a usar
um giroscópio no capô do Opala,
como os usados nos carros da
polícia. Horas depois, a quadrilha
entrou em contato com a família,
pedindo US$ 5 milhões (CR$ 700
milhões).

? O BMW do empresário é fechado
pelos carros dos seqüestradores na Ave-
nida Rio Branco, em plena Cinelândia,
na noite de segunda-feira.

? Numa hora de intensa movimenta-
ção de carros e pedestres, os bandidos,
vestidos de policiais, jogam Salvatore no
porta-malas de um Opala.

? Uma denúncia sobre o local do cati-
veiro cliega à polícia na noite do seqües-
tro e è preparada a expedição ao Morro
dos Cabritos.

? Numa clareira são encontradas .as
duas barracas armadas pelo bando e
três seqüestradores armados fogem, sem
enfrentar os policiais.

Marlaldo Araújo
Bons tratos

no cativeiro
Salvatore Alberto Cacciola

não se queixou do tratamento dos
seqüestradores. Nas 58 horas em
que ficou prisioneiro deles, foi
atendido em todos os seus pedi-
dos, como jornais e massas, sua
comida predileta. Ao ser levado,
ele usava terno, mas depois recebeu
um agasalho preto de moleton e
tênis importados, novos, compra-
dos pelos sequüestradores.

Mas o empresário admitiu ter
sentido medo no momento do se-
qüestro, quando foi encapuzado
para não reconhecer o local para
onde estava sendo levado. 0 ban-
queiro era vigiado por três ho-
mens, sempre armados com dois
fuzis americanos AR-15, cinco
granadas e duas pistolas. Ele-dis-
se não ter condições de reconhe-
cer os criminosos, pois estavam
sempre encapuzados.\al\atore (de training) foi resgatado por uma equipe lideradapõr VigiofDJnwnca

Bando inova...

nos cativeiros-
Duas barracas de náilon numa

clareira num morro deserto, a 300
metros de uma rodovia. Des.ta
vez, o crime organizado se inspi-
rou nos campings para montar o
cativeiro do banqueiro Salvatore
Alberto Cacciola. A idéia, no en-
tanto, não chegou a surpreender
o delegado Hélio Vigio, que on-
tem mesmo identificou os sus-
peitos: Joel bombeiro e Josie,
considerados os seqüestradores
mais perigosos do Rio. Segundo
Vigio, eles costumam inovar a
cada vítima que levam.

Os dois, ainda segundo Vigio,
foram responsáveis pela constru-
ção do hotel-cativeiro estourado
pela DAS, no final de julho, na
Travessa Ziler 29, bairro da Pos-
se, em Nova Iguaçu, quando fo-
ram resgatados a comerciante Ri-
ta de Cássia Cannevale, de 29
anos, e o empresário Mário Afon-
so Soares, 52, mantidos em cati-
veiro duas semanas.

Para o diretor da DAS, o cati-
veiro de Salvatore era provisó-
rio. Segundo Hélio Vigio, nos
próximos dias, a quadrilha iria
levá-lo para outro local. "Eles
escolheram o morro deserto pa-
ra despistar a polícia e iriam le-
var a vítima para outro ponto
mais seguro", assegurou Vigio.

WinCEDAEHCOMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOSRIO DC JANEIRO
Secretaria de Estado deObras e Serviços Públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

Cl N? 01/93-CEDAE
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO BEM ESTAR SOCIAL

SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO
PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO - PROSEGE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
torna público que às 14 (quatorze) horas do dia 30 de riovem-
brode 1993, no Auditórioda SOSP, à Rua São Berrto, n° 8,13°
andar. Rio de Janeiro, RJ, o presidente da Comissão Especial
deLicitaçõesreceberáosdocumentosdehabilitaçãoepropos-
ta para execução de obras de Implantação do Sistema de Es-
gotamento Sanitário de Jardim Alcântara e Alcântara (parte) -
RJ, descritos no Edital.
Poderão participar deste certame licitatório, empresas brasilei-ras e estrangeiras que sejam originárias dos países membros doBanco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
As obras objeto deste Edital correrão à conta dos recursos doPrograma de Ação Social em Saneamento — PROSEGE, do Mi-nistério do Bem Estar Social — MBES, o qual é parcialmente fi-nanciado com recursos do contrato de empréstimo 622/0C-BR,celebrado entre o BID e o Governo do Brasil, recursos do Orça-mento Geral da União e contrapartida financeira correspondenteda CEDAE, conforme decreto n? 18.483 de 20/01/93, queaprova o orçamento do Estado do Rio de Janeiro.A documentação completa do Edital poderá ser adquirida me-diante o pagamento de CRS 12.500,00 (doze mil e quinhen-tos cruzeiros reais) na CEDAE — Divisão de Licitações — Rua Sa-cadura Cabral n ° 103, 7 ? andar, sala 2 A, a partir da primeirapublicação deste aviso, no horário comercial, até 10 (dez) diasanteriores ao da apresentação dos documentos e Proposta.
Os interessados poderão obter informações adicionais sobre
o Edital de Licitação na Divisão de Licitações, telefone
296-0025 ramal 134, no período de 09:00 às 12:00 e de14:00 às 17:00.

Quando o atual Governo Federal assumiu, a
situação da Previdência era crítica. Hoje, a casa
está em ordem. Os 147% foram pagos e os
reajustes agora são feitos com mais justiça.
O aposentado, finalmente, está conseguindo o

que ele sempre mereceu: respeito.
O Brasil voltou a crescer. E as boas notícias

vão continuar.

BRASIL. TEM NOTICIA

RlMfc BOA PARA TODOS
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OS BRASILEIROS.

BRASIL
UNIÃO DE TODOS

Empresado SistemaTelebrâs
UNIÃO PELO BRASIL
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Turista morre durante assalto no Maracanã
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a diminui copieoli^a^ de tres bicheiros

outros crimes, entre eles, o assas- _
sinato da lider das maes de Acari, Q,^L7~ - -m «- f!s)nnAl$lV*ia •

qiiestro do funcionario da Funda- m 9 tramou morte de PMs . 
™

^eSmlnqSosSSldM ¦ SargentO Allton a*»iia do bairro dc Itaoca, no acertou os detalhes flnais da e»e- COlitaDlllZa >

mas ainda nao foram soluciona- descohrill flllP F»lf> spin 
o banto, para o Rio. cugao com o traficante e seus • r

dos. UC&L-UUI1U que eie Leandro, chefe do setor de comparsas, Ulisses e Socrates. OS PFCllllZOS"Ha indicios de narticinacao trallCaVa CirOgaS Apoio Operacional da Divisao de Apos a reuniao, ligou de um ore- . \ *

nessa auadrilha de oessoas com Repressao a Entorpecentes lhao da Pra?a Catole do Rocha ? vitral com a imagem de Nos-
CA^OCHA (ORE), disse durante „ intern,- para oPPC (Pos.o de Policia- ^fdXtia^fc»Lurii

tera de ser feita pelo procurador- A Divisao de Repressao ga orio que a ligagao entre lvan mento Comumtario) para infor- mais atinsida nelas nedras ati™.
geral", explicou Luiz Otavio. En- Entorpecentes da Policia ? traficante comegou quando mar que Negao estaria sozinho, das anteonteirTnor crimca"; Hp
tre essas pessoas estao os depu- Federal podera investigara de- mformante_ajudou Adlas Ferrei- bebendo em um ^ do da cScinJ
tados estaduais Carlos Godinho, "unc'a ^ue o %-9 Ivan Custo- ° ^ao I"6 0 

^n* Atraido pelo telefonema Ailton ocorrida no dia 23 de iulho Alem
o Vvuca e Emir Laraneeira dio Barbosa de Lima, principal do do qual fazia parte Flavio Ne- Airaiao peio teietonema, Allton ocorrida no dia 23 dejulho. Alem

testemunha "o caso da chatina a dominar o trafico em e os outros tres PMs se dirigiram

dais acusados do massacre de Vi- de Vigario Geral, teria tramado, Vigario Geral, a epoca controla- para la quando foram seguidos e

gario Geral. junto com o traficante Flavio Ne- °jj^mTmn^TyQ0'^' 6X6 °S P°r traflcantes.forte- braram um castigal de um dos
gao, o assassinato dos quatro rante 

bom tempo' 0 X7 
fU0U mente 

armados no intenor de altares da igreja, do lado direito,
? Ultimo a depor no II Tribunal PMs na favela por causa de desa- com 0 grup9' ,responsavel P°r uma Kombi branca. Do mesmo proximo a entrada. Segundo o
do Juri.osoldado Jamil Jose Sfair, vengas envolvendo trafico inte- inumeros sequestros no Rio. orelhao, Ivan assistiu ao assassi- administrador da Candelaria,
o Russao, negou participagao na restadual de drogas Segundo re- ^om a P"sao de Ada°, Negao natodosPMs. Raul Andreoli, o valor do prejui-
chacina de Vigfirio Geral. No de- velagao feita a juiza Maria Lucia assumiu 0 trAflC0 na area' semPre A tese que os advogados dos 20 ainda n3° foi calcuIada
poimento, na madrugada de ontem, Capiberibe, do II Tribunal do Ju- com 0 aP010 de Ivan- policiais vao defender e de que °. adm'nistrador co,ntou 9ue os
ele apresentou fillbie negou conhe- ri lo ]icial civi, Leandro da Em seu depoimento, o poli- ivan escolheu seus acusados'en- TT°a 

fizeram™"lta arrua?a
cer a testemunha Ivan Custodio c;/ nv. 

,ini 
„ Q„11CQ^C „ 

1Vdn escoineu seus acusaaos en dentro da igreja. "Estavam muito
Barbosa de Lima, que o acusou de v, D V 

Sarge" da. PM ? ° P! tre seus inimig°s na Pollcia' Com dopados. A gente nem conseguia
ter emorestado seu carro aos mata- Allton 

Benedito, um dos policiais cesso, garantiu ter informa?oes a acusagao, o informante tam- falar com eles", disse Raul. Dp
. ^f. f 

mortos, 
teria descoberto que de que Ivan estivera em Vigario bem se desvencilharia de um pos- lado de fora, sentado na escadariaores, stair alirmou que estava em Ivan, seu socio em barcos de pes- Geral as 18h do mesmo dia do sivel envolvimento na morte dos da Candelaria, um grupo de oito

servi?o no DPO de Jardun Amen- ca! utiiizava a frota para trazer assassinat0 dos PMs, quando 21 moradores da favela ®eninos co"firmou a ParticiPa"
ca na noite do crime. - ?ao no apedrejamento e avisou————————- —que havera mais violencia. Segun-

ae reforma Substitutes estao sendo sondados
"S'e.atto 

S o«So°fc niftSSl Campello'foi 
"ufefdo 

ISo MwKrfT' "'coTmedo de aerem mortoa,
regulamentatlo bem eapiilica", cretario Joel SUveira e assume SESaSloS&IK SI/ n - a^k°° «meniuoa pedem protefao a Ca-
disse osecretario. delegado Eberhard Frederico Hen- rior de Policia por Jose Vacillo Fi- J t 

a° S sa da Testemunha, onde estao tes-
Em um mes sera experimenta- ring, que era secretario-executivo lho. Para a DDV esta sendo son- 

os' ge Mario Gomes- Em temunhas do massacre da Cande-
da na delegacia de Vassouras a da Comissao de Promotes. Para dado o deleeado da 69® DP fMaeert seu ^U8ar' devera assumir o delega- IaPa'Na Casa>um seguranga que
municipalizagao da recepgao. Ou Divisao de Repressao a Entorpe- Paui0 Roberto da silva Um fnrte do Walter Alves de Oliveira, da "a? quf se !dfnt'ficar'disse ^"e
seja: um cidadao comum passara centes, foi indicado o delegado Wil- SftHara'subs Sir T.lS Divisao de Protegao a Crianca e ao anteonten! 

a arde' cnan?as de
a trabalhar na delegacia, receben- son Machado Velho, diretofda Di- TT PT 

A ! fr rua' que ele ldentlflC0u como os
do as queixas dos moradores da visao de Defesa da Vida, que atuou de Moraes, do Departamento Ge- • avera mudangas mesmos da Candelaria, criaram
cidade e encaminhando-as aos na apuragao dos massacres da Can- Policia Tecnico-Cientifica, tambem na Delegacia de Defrauda- tumulto e ameagaram os comerr
policiais. Tambem havera um delaria e de Vigario Geral. Ele disse 0 atual diretor do Institut0 Carlos ?6es: Mario Covas assumira o De- ciantes jocajs q juiz de menores
conselho comunitario que discuti- que assumiria o cargo, desde que Eboli, Mauro Ricart. Antonio Nu- partamento Geral de Policia do In- Siro Darlan disse que nao foi avi-ra os problemas da seguranga pu- fosse auxiliado por dois delegados. nes da Silva, atual substituto de terior. Para o seu cargo, iria sado que os meninos estavam ati-blica com o delegado. De acordo com o boletim da Ricart, sera seu sucessor. delegado Ronaldo Vilela. rando pedras na igreja.

^  Paulo Nicolella

moradores concentraram na 
gem 

da 12" DP (Copacabana),

po^pulaga^ ^ 
•" companhia

3.1cm dc rodarcm nn 7nn*i Op^tp / » » ». n ¦ Coclho L lido vine' c Alberto Nus~Os moradores de Jardun Paraiso fizeram os passageiros descer e qu&raram os dtwuTde duas empresas cimento da Silva.

Paulo Nicolella

Ladrão 
preso

é enforcado

em sua cela
O preso Wallace Elias Print da

Silva, o Falcão, 26 anos, foi es-
trangulado na cela 1 da carcera-
gem da 12° DP (Copacabana), on-
tem de madrugada. Os principais
suspeitos são quatro dos 20 com-
panheiros de cela de Wallace, pre-
so desde 19 de setembro, quando
foi detido por PMs no momento
em que assaltava um ônibus em
companhia de um menor.

O corpo foi encontrado na ma-
drugada de ontem com um lençol
amarrado nas grades, e a princí-
pio houve suspeitas de suicídio. O
delegado Afonso Alves Gomes,
não acreditando na versão susten-
tada pelos presos, enviou o corpo
ao Instituto Médico Legal para
necropsia. O laudo indicou es-
trangulamento e investigações in-
ternas apontaram quatro suspei-
tos: Osvaldo da Conceição Costa,
Sérgio Morais, Marcos Antônio
Coelho Ludovine e Alberto Nas-
cimento da Silva.

"T >

Os moradores de Jardim Paraíso fizeram os passageiw^desce^^^ramn os onilmsde duas empresas
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Justiça diminui c

Emil Pinheiro, 
'Raul 

Capitão' e 
'Paulinho 

Andrade' têm

ão de três bicheiros

Os desembargadores da 3a Câ-
mara Criminal decidiram ontem
manter as sentenças da juíza De-
nise Frossard para os banqueiros
do jogo do bicho, reduzindo so-
mente as penas de Emil Pinheiro e
Raul Corrêa de Melo, o Raul Ca-
pitão, de seis anos para três anos e
quatro meses, em regime semi-a-
berto, levando em conta a idade e
o estado de saúde dos dois conde-
nados. Além disso, Paulo Rober-
to Andrade da Silva, o Paulinho
Andrade, teve sua condenação a
seis anos reduzida para cinco
anos.

Em sessão presidida pelo de-
sembargador Rafael Cirigliano, a
3a Câmara rejeitou todos os 20
pedidos apresentados pelos advo-
gados dos 14 banqueiros do bi-
cho. Ficou decidida também a ex-
pedição de mandado de prisão
para Castor de Andrade e Raul
Capitão — que cumprem pena em
regime semi-aberto — somente
depois que for julgado o último
recurso levado pelos condenados
a Brasília.

Parentes—Nem os advoga-
dos nem os parentes — Fátima
Martins, sobrinha de Carlinhos

Maracanã, e Beth Andrade, mu-
lher de Paulinho Andrade — pre-
sentes à 3a Câmara consideraram
vitória a redução das penas. Eles
esperavam absolvições e vão
aguardar a publicação do acór-
dão para recorrer da decisão jun-
to ao Superior Tribunal de Justiça
ou Supremo Tribunal Federal.

"Vou discutir a anulação do
julgamento. Paulo Andrade é pri-
mário e tem bons antecedentes",
afirmou o advogado Nélio Ma-
chado. Os defensores dos bichei-
ros alegaram que não há descri-
ção de associação da quadrilha. O
advogado Wilson Lopes destacou
que jogo do bicho não é crime e
sim contravenção, afirmando que
as penas foram severas.

Os defensores criticaram a uti-
lização de provas 

"emprestadas"
de delegacias e arquivos do Fó-
rum para a fundamentação das
quatro mil linhas da sentença. O
desembargador Gama Malcher
rebateu todas as acusações contra-
o trabalho de Denise Frossard e
garantiu que "a sentença é uma
das mais completas que já tive
oportunidade de examinar em 30
anos de trabalho".

suas penas reduzidas pelos desembargadores da 3a Câmara CriminalEyandro Teixeira
Famílias ficam

decepcionadas

O vereador Marcos Drum-
mond, filho do bicheiro Luiz Pa-
checo Drmmond, o Luizinho
Drummond, se disse "triste", sem
condições de dar a confirmação da
sentença de seu pai. Bem arruma-
da, com um vestido de seda preto
de bolas brancas e um blazer prq-
to, além de um altíssimo salto,
Beth Andrade, mulher de Paulo
Roberto de Andrade, o Paulinho
Andrade, ficou ansiosa. Ela não
teve palavras para expressar sua
decepção com a sentença: as lágri-
mas foram inevitáveis.

Uma sobrinha de Carlos Tei-
xeira Martins, o Carlinhos Mara-
canã, Fátima Martins, vestida de
minissaia preta e blazer vermelho,
passou a tarde apreensiva, entre
um toque e outro do telefone ce-
lular. Estiveram também presen-
tes a filha de Haroldo Saens Pena,
que não quis se identificar, a mu-
lher de Waldemir Paes Garcia, o
Maninho, Sabrina — numa escan-

r -, • — —-jT,—¦r7~T^írT, —Biayi dalosa minissaia — e sua cunha-rauma Martins (b, atras) e Beth Andrade acompanharam a sessão sem esconder a decepção com as penas da, Betina.

Denúncias de testemunha indiciam mais 50

Nilo 
já def

O vice-governador e secretário
de Polícia Civil Nilo Batista disse
ontem que a reforma estrututral
da polícia — planejada após as
denúncias da principal testemu-
nha do processo que apura a cha-
cina de Vigário Geral — incluirá a
formação de 140 novos delegados."A atual estrutura aliada à falta
de controle da presença dos poli-
ciais permite atividades crimino-
sas nas delegacias", destacou.

A reforma também prevê a
contratação de 300 funcionários
para a polícia técnica e o maior

te reforma

controle das operações. "As ope-
rações também serão objeto de
regulamentação bem específica",
disse o secretário.

Em um mês será experimenta-
da na delegacia de Vassouras a
municipalização da recepção. Ou
seja: um cidadão comum passará
a trabalhar na delegacia, receben-
do as queixas dos moradores da
cidade e encaminhando-as aos
policiais. Também haverá um
conselho comunitário que discuti-
rá os problemas da segurança pú-
blica com o delegado.

Candelária

contabiliza

Moradores apedrejam 4

ônibus em Nova Iguaçu

Quatro ônibus das empresas
Ponte Coberta e Nossa Senhora
da Glória foram depredados on-
tem por moradores do bairro Jar-
dim Paraíso, em Nova Iguaçu. Na
véspera, sete veículos das duas
empresas foram incendiados e
dois apedrejados por cerca de 300
pessoas, revoltadas com o fim da
linha pirata da Empresa de Trans-
porte Feital. A rápida ação do
Batalhão de Polícia de Choque
impediu que os ataques de quar-
ta-feira se repetissem.

Na Secretaria Municipal de
Transportes de Nova Iguaçu
funcionários informaram que o
problema da falta de ônibus in-
termunicipais na região é da
competência do Departamento
de Transporte Rodoviário (De-
tro). José Luiz Cunha, vice-pre-
sidente do Detro, garante que
vem tentando solucionar o caso:
recentemente obrigou a Ponte
Coberta e a Nossa Senhora da
Glória a aumentarem suas frotas
em 20 carros. Já a Feital ficará

fora da lista de transportadoras
a serem convocadas pelo Detro
para a linha experimental Ban-
gu-Nova Iguaçu.

Como ocorreu quarta-feira, os
moradores se concentraram na
Estrada de Madureira e no Km 32
da antiga Rio-São Paulo, em No-
va Iguaçu, num movimento que a
polícia atrbui ao Centro Comuni-
tário de Jardim Gramacho, que
lidera 28 associações de morado-
res. Inicialmente, a população
tentou bloquear a Estrada de Ma-
dureira com galhos, pneus e pe-
dras. Com a chegada da polícia, o
grupo foi para a Rio-São Paulo e
apedrejou os quatro ônibus, após
mandar os passageiros descerem.

O vice-presidente do Centro
Comunitário, Paulo Sérgio de
Souza, explicou que os ônibus da
Feital circulavam há cerca de três
semanas e transportavam gratui-
tamente estudantes e idosos, ti-
nham passagens mais baratas,
além de rodarem na Zona Oeste.

Pelo menos
50 pessoas se>
rão indiciadas
no inquérito
por formação
de quadrilha
que será ins-
taurado como conseqüência do
depoimento da principal testemu-
nha do processo que apura o mas-

, sacre de Vigário Geral. Segundo o
coordenador da Ia Central de In-
quérito do Ministério Público,
Luiz Otávio de Freitas, o relatório
preparado pela comissão formada
para investigar cada denúncia do
X-9 Ivan Custódio Barbosa de Li-
ma servirá de base para o inquéri-
to e será entregue até o início da
próxima semana ao procurador-
geral Justiça, Antônio Carlos Bis-
caia, a quem caberá apresentar a
denúncia.

O depoimento do informante
deve resultar na conclusão e na
abertura de cerca de 20 inquéri-
tos. Na primeira reunião da co-
missão, realizada ontem na vice-
governadoria, representantes do
Ministério Público, Polícia Civil e
Polícia Militar chegaram à con-
clusão que o depoimento de Ivan
vai ajudar no esclarecimento de

6X-9' 
tramou morte de PMs

O administrador contou que os
meninos fizeram muita arruaça
dentro da igreja. "Estavam muito
dopados. A gente nem conseguia
falar com eles", disse Raul. Dç
lado de fora, sentado na escadaria
da Candelária, um grupo de oito
meninos confirmou a participa-
ção no apedrejamento e avisou
que haverá mais violênciarSegun-
do eles, o quebra-quebra começou
porque foram expulsos da porta
da igreja.

Com medo de serem mortos,
os meninos pedem proteção à Ca-
sa da Testemunha, onde estão tes-
temunhas do massacre da Cande-
lária. Na Casa, um segurança que
não qüis se identificar, disse que
anteontem à tarde, crianças de
rua, que ele identificou como os
mesmos da Candelária, criaram
tumulto e ameaçaram os comer,-
ciantes locais. O juiz de menores
Siro Darlan disse que não foi avi-
sado que os meninos estavam ati-
rando pedras na igreja.

O Último a depor no II Tribunal
do Júri, o soldado Jamil José Sfair,
o Russão, negou participação na
chacina de Vigário Gerai. No de-
poiraento, na madrugada de ontem,
ele apresentou álibi e negou conhe-
cer a testemunha Ivan Custódio
Barbosa de Lima, que o acusou de
ter emprestado seu carro aos mata-
dores. Sfair afirmou que estava em
serviço no DPO de Jardim Améri-
ca na noitedo crime.

cocaína do bairro de Itaoca, no
Espírito Santo, para o Rio.

Leandro, chefe do setor de
Apoio Operacional da Divisão de
Repressão a Entorpecentes
(DRE), disse durante o interro-
gatório que a ligação entre Ivan e
o traficante começou quando o
informante ajudou Adias Ferrei-
ra, o Adão — que liderava o ban-
do do qual fazia parte Flávio Ne-
gão —, a dominar o tráfico em
Vigário Geral, à época controla-
do por Robson Macaquinho. Du-
rante bom tempo, o X-9 atuou
com o grupo, responsável por
inúmeros seqüestros no Rio.
Com a prisão de Adão, Negão
assumiu o tráfico na área, sempre
com o apoio de Ivan.

Em seu depoimento, o poli-
ciai, um dos 33 acusados no pro-
cesso, garantiu ter informações
de que Ivan estivera em Vigário
Geral às 18h do mesmo dia do
assassinato dos PMs, quando

Substitutos estão sendo sondados
Prossegue a dança das cadeiras

na Polícia Civil. Sai o atual subse-
cretário Joel Silveira e assume o
delegado Eberhard Frederico Hen-
ring, que era secretário-executivo
da Comissão de Promoções. Para a
Divisão de Repressão a Entorpe-
centes, foi indicado o delegado Wil-
son Machado Velho, diretor'da Di-
visão de Defesa da Vida, que atuou
na apuração dos massacres da Can-
delária e de Vigário Geral. Ele disse
que assumiria o cargo, desde que
fosse auxiliado por dois delegados.

De acordo com o boletim da

os 
prejuízos

O vitral com a imagem de Nos-
sa Senhora da Candelária foi a
parte da Igreja da Candelária
mais atingida pelas pedras atira-
das anteontem por crianças de
rua, sobreviventes da chacina
ocorrida no dia 23 de julho. Além
do vitral, localizado nas paredes
de fundo do coro, os meninos da-
nificaram alguns bancos e que-
braram um castiçal de um dos
altares da igreja, do lado direito,
próximo à entrada. Segundo o
administrador da Candelária,
Raul Andreoli, o valor do prejuí-
zo ainda não foi calculado.

"Há indícios de participação
nessa quadrilha de pessoas com
imunidade, por isso a denúncia
terá de ser feita pelo procurador-
geral", explicou Luiz Otávio. En-
tre essas pessoas estão os depu-
tados estaduais Carlos Godinho,
o Sivuca, e Emir Larangeira, a
quem estariam ligados os 33 poli-
ciais acusados do massacre de Vi-
gário Geral.

¦ Sargento Aílton

descobriu que ele
traficava drogas

CARLA ROCHA
A Divisão de Repressão a

Entorpecentes da Polícia
Federal poderá investigar a de-
núncia de que o X-9 Ivan Custó-
dio Barbosa de Lima, principal
testemunha no caso da chacina
de Vigário Geral, teria tramado,
junto com o traficante Flávio Ne-
gão, o assassinato dos quatro
PMs na favela por causa de desa-
venças envolvendo tráfico inte-
restadual de drogas. Segundo re-
velação feita à juíza Maria Lúcia
Capiberibe, do II Tribunal do Jú-
ri, pelo policial civil Leandro da
Silva Costa, o sargento da PM
Aílton Benedito, um dos policiais
mortos, teria descoberto que
Ivan, seu sócio em barcos de pes-
ca, utilizava a frota para trazer

acertou os detalhes finais da exe-
cução com o traficante e seus
comparsas, Ulisses e Sócrates.
Após a reunião, ligou de um ore-
lhão da Praça Catolé do Rocha
para o PPC (Posto de Policia-
mento Comunitário) para infor-
mar que Negão estaria sozinho,
bebendo em um bar do local.
Atraído pelo telefonema, Aílton
e os outros três PMs se dirigiram
para lá, quando foram seguidos e
executados por traficantes, forte-
mente armados no interior de
uma Kombi branca. Do mesmo
orelhão, Ivan assistiu ao assassi-
nato dos PMs.

A tese que os advogados dos
policiais vão defender é de que
Ivan escolheu seus acusados en-
tre seus inimigos na polícia. Com
a acusação, o informante tam-
bém se desvencilharia de um pos-
sível envolvimento na morte dos
21 moradores da favela.

Polícia Civil, o delegado Élson
Campello foi substituído como
membro efetivo do Conselho Supe-
rior de Polícia por José Vacillo Fi-
lho. Para a DDV, está sendo son-
dado o delegado da 69a DP (Magé)
Paulo Roberto da Silva. Um forte
candidato para substituir Talvane
de Moraes, do Departamento Ge-
ral de Polícia Técnico-Científica, é
o atual diretor do Instituto Carlos
Éboli, Mauro Ricart. Antônio Nu-
nes da Silva, atual substituto de
Ricart, será seu sucessor.

Para comandar o Departamento
Geral de Polícia da Capital irá o
diretor da Divisão de Roubos e
Furtos, Jorge Mário Gomes. Em
seu lugar, deverá assumir o delega-
.do Walter Alves de Oliveira, da
Divisão de Proteção à Criança e ao
Adolescente. Haverá mudanças
também na Delegacia de Defrauda-
ções: Mário Covas assumirá o De-
partamento Geral de Polícia do In-
terior. Para o seu cargo, iria o
delegado Ronaldo Vilela.

outros crimes, entre eles, o assas-
sinato da líder das mães de Acari,
Edméia da Silva Euzébio, e o se-
qüestro do funcionário da Funda-
ção Oswaldo Cruz, Jorge Careli,
que já têm inquéritos instaurados
mas ainda não foram soluciona-
dos.

H



0 depoimento da testemunha exPllC0u Luiz Otavio. Entre essas
deve resultar na e na deputados esta-
abertura de cerca de 20 J°se Guilherme Godinho, o
Na primeira reuniao da
ontem repre- Ultimo depor ontera no II Tri-
sentantes do Ministerio do o soldado Jose
Policia Civil e PM chegaram con- o Russao, negou seu
clusaode que o depoimento de Ivan mento na chacina. Ele apresentou

£&-"*-—•*-¦ e conhecer que o
. , uTj- • ,. acusou de emprestar seu carro aos
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iniii condena§ao de tres bicheiros

Paulinho Andrade tem suas penas reduzidas pelos desembargadores da
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Fatima Martins (E, alias) e Beth Andrade acompanharam a sessao sem esconder a decepgao com as penas

e seus

Paulo Nlcolella
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Fátima Martins (E, atrás) e Beth Andrade acompanharam a sessão sem esconder a decepção com asp^Ês
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ria. p4, é^ 3- amara Criminal

Famílias ficam

decepcionadas

Os desembargadores da 3a Câ-
mara Criminal do Tribunal de
Justiça do Rio reduziram as penas
de três dos 14 banqueiros do bi-
cho condenados pela juíza Denise
Frossard a seis anos de prisão,
por formação de quadrilha e ban-
do armado. Emil Pinheiro e Raul
Corrêa de Melo, o Raul Capitão,

. tiveram suas penas reduzidas para
três anos e quatro meses, em regi-
me semi-aberto, levando em conta
a idade e o estado de saúde dos
condenados. Já Paulo Roberto
Andrade da Silva, o Paulinho An-'drade, foi beneficiado com uma
redução de um ano em sua pena.• Os desembargadores mantiveram
as sentenças dos outros contra-
ventores.

Em sessão presidida pelo de-
sembargador Rafael Cirigliano, a"3° Câmara rejeitou todos os 20
pedidos apresentados pelos advo-
gados dos 14 banqueiros do bi-
cho. Ficou decidida também a ex-
pedição de mandado de prisão
.para Castor de Andrade e Raul
Capitão — que cumprem pena em
regime semi-aberto — somente
depois que for julgado o último
recurso levado pelos condenados
a Brasília.

Parentes — Nem os advoga-
dos nem os parentes presentes à 3a
Câmara consideraram vitória a
redução das penas. Eles espera-
vam absolvições e vão aguardar a
publicação do acórdão para re-
correr da decisão junto ao Supe-
rior Tribunal de Justiça ou Supre-
mo Tribunal Federal,

"Vou discutir a anulação do
julgamento. Paulo Andrade é pri-mário e tem bons antecedentes",
afirmou o advogado Nélio Ma-
chado. Os defensores dos bichei-
ros alegaram que não há descri-
ção de associação da quadrilha. O
advogado Wilson Lopes destacou
que jogo do bicho não é crime e
sim contravenção, afirmando que
as penas foram severas.

Os defensores criticaram a uti-
lização de provas "emprestadas"
de delegacias e arquivos do Fó-
rum para a fundamentação das
quatro mil linhas da sentença. O
desembargador Gama Malcher
rebateu todas as acusações contra
o trabalho de Denise Frossard c
garantiu que 

"a sentença é uma
das mais completas que já tive
oportunidade de examinar".

O vereador Marcos Drum-
mond, filho do bicheiro Luiz Pa-
checo Drmmond, o Luizinho
Drummond, se disse "triste", sem
condições de dar a confirmação da
sentença de seu pai. Bem arruma-
da, com um vestido de seda preto
de bolas brancas e um blazer pre-
to, além de um altíssimo salto,
Beth Andrade, mulher de Paulo
Roberto de Andrade, o Paulinho
Anàade, ficou ansiosa. Ela não
teve palavras para expressar sua
decepção com a sentença: as lágri-
mas foram inevitáveis.

Uma sobrinha de Carlos Tei-
xeira Martins, o Carlinhos Mara-
cana, Fátima Martins, vestida de
minissaia preta e blazer vermelho,
passou a tarde apreensiva, entre
um toque e outro do telefone cé-
lular. Estiveram também presen-
tes a filha de Haroldo Saens Pena,
que não quis se identificar, a mu-
lher de Waldemir Paes Garcia, ò
Maninho, Sabrina—numa escaij-
dalosa minissaia — e sua cunha-
da, Betina.

Quatro dias
depois de iniciar
investigações no

.inquérito que
«apura denún-
cias de extorsão'pela 

policia flu-
minense de um dos maiores trafi-
cantes do mundo, o corregedor-
geral de Polícia Civil Álvaro Luiz

, Pinto e Souza, afirmou ontem que
.."há fortes indícios de que Pablo" Escobar" realmente tenha passa-

do pelo Estado do Rio, conforme
afirmou a principal testemunha
do processo que apura a chacina'dé Vigário Geral. Para prosseguir
a investigação, o corregedor deve
ir a Colômbia nos próximos dias.

Inquérito — Em depoimento
à Justiça há uma semana, a teste-
munha Ivan Custódio Barbosa de
Lima revelou que o delegado Él-
son Campello teria comandado
uma extorsão de US$ 10 milhões'contra o traficante colombiano
Pablo Escobar, chefe do Cartel de
Medellín. O vice-governador e se-¦ cretário de Polícia Civil Nilo Ba-
tista determinou a instauração de
inquérito sumário.

No início da semana, Nilo afir-
mava ter informações da Superin-

tendência de Polícia Federal no
Rio de que Escobar jamais esteve
no estado. A Polícia Federal fica-
ra encarregada de concluir invés-
tigação iniciada pela Policia Civil
em agosto do ano passado. As
investigações, porém, foram nega-
tivas.

Prisão — Acontece que em
seu depoimento, o X-9 Ivan con-
tou ter sido informado da extor-
são a Escobar somente em abril
deste ano — justamente um mês
após a prisão do americano Frank
Lino Diaz, acusado de pertencer
ao Cartel de Medellín pelos agen-
tes Ricardo Wilker e Orlando
Arruda, que o prenderam em Re-
sende, no interior do estado. Os
agentes estavam lotados na DRE
(Divisão de Repressão a Entorpe-
centes), então dirigida pelo dele-
gado Antônio Nonato.

O corregedor-geral de Polícia
Civil constatou que Nonato de-
clarara que a prisão de Diaz signi-
ficava que Escobar ainda poderia
estar no Rio. Pinto e Souza pre-tende ir à Colômbia traçar a traje-
tória de Escobar desde sua fuga
da prisão de Envigado, em 22 de
julho do ano passado.

confirma vinda de Pablo Escobai

Candelária

Nilo 
já define reforma

6X-9' 
tramou morte de PMs

Sargento Aílton
descobriu que ele
traficava drogas

CARLA ROCHA

A 
Divisão de Repressão a
Entorpecentes da Polícia

Federal poderá investigar a de-
núncia de que o X-9 Ivan Custó-
dio Barbosa de Lima, principaltestemunha no caso da chacina
de Vigário Geral, teria tramado,
junto com o traficante Flâvio Ne-
gão, o assassinato dos quatro
PMs na favela por causa de desa-
venças envolvendo tráfico.inte-
restadual de drogas. Segundo re-
velação feita à juíza Maria Lúcia
Capiberibe, do II Tribunal do Jú-
ri, pelo policial civil Leandro da
Silva Costa, o sargento da PM
Ailton Benedito, um dos policiais
mortos, teria descoberto que
Ivan, seu sócio em barcos de pes-
ca, utilizava a frota para trazer

'eouín?. 
do bairro de Itaoca, no

Espírito Santo, para o Rio.
Leandro, chefe do setor de

Apoio Operacional da Divisão de
Repressão a Entorpecentes
(DRE), disse durante o interro-
gatório que a ligação entre Ivan e
o traficante começou quando o
informante ajudou Adias Ferrei-
ra, o Adão — que liderava o ban-
do do qual fazia parte Flávio Ne-
gão —, a dominar o tráfico em
Vigário Geral, à época controla-
do por Robson Macaquinho. Du-
rante bom tempo, o X-9 atuou
com o grupo, responsável por
inúmeros seqüestros no Rio.
Com a prisão de Adão, Negão
assumiu o tráfico na área, sempre
com o apoio de Ivan.

Em seu depoimento, o poli-
ciai, um dos 33 acusados no pro-
cesso, garantiu ter informações
de que Ivan estivera em Vigário
Geral às 18h do mesmo dia do
assassinato dos PMs, quando

acertou os detalhes finais da exe-
cução com o traficante
comparsas, Ulisses e Sócrates.
Após a reunião, ligou de um ore-
lhão da Praça Catolé do Rocha
para o PPC (Posto de Policia-
mento Comunitário) para infor-
mar que Negão estaria sozinho,
bebendo em um bar do local.
Atraído pelo telefonema, Aílton
e os outros três PMs se dirigiram
para lá, quando foram seguidos e
executados por traficantes, forte-
mente armados no interior de
uma Kombi branca. Do mesmo
orelhão, Ivan assistiu ao assassi-
nato dos PMs.

A tese que os advogados dos
policiais vão defender é de que
Ivan escolheu seus acusados en-
tre seus inimigos na polícia. Com
a acusação, o informante tam-
bém se desvencilharia de um pos-
sível envolvimento na morte dos
21 moradores da favela.

O vice-governador e secretário
de Polícia Civil Nilo Batista disse
ontem que a reforma estrututral
da polícia — planejada após as
denúncias da principal testemu-
nha do processo que apura a cha-
cina de Vigário Geral — incluirá a
formação de 140 novos delegados."A atual estrutura aliada à falta
de controle da presença dos poli-ciais permite atividades crimino-
sas nas delegacias", destacou.

A reforma também prevê a
contratação de 300 funcionários
para a polícia técnica e o maior

controle das operações. "As ope-
rações também serão objeto de
regulamentação bem específica",
disse o secretário.

Em um mês será experimenta-
da na delegacia de Vassouras a
municipalização da recepção. Ou
seja: um cidadão comum passará
a trabalhar na delegacia, receben-
do as queixas dos moradores da
cidade e encaminhando-as aos
policiais. Também haverá um
conselho comunitário que discuti-
rá os problemas da segurança pú-blica com o delegado.

Massacre deverá ter 50 indiciados

Moradores apedrejam

ônibus em Nova Iguaçu
(ilintrr\ rtnikno /Inn ^  /% ...

Pelo menos 50 pessoas serão in-
diciadas no inquérito por formação
de quadrilha que será instaurado a.
partir do depoimento de Ivan Cus-
tódio Barbosa de Lima, principal
testemunha do processo que apura'
o massacre de Vigário Geral. Se-
gundo o coordenador da Ia Central
de Inquéritos do Ministério Públi-
co, Luiz Otávio de Freitas, o relato-
rio da comissão formada para in-
vestigar cada denúncia do
informante servirá de base para o
inquérito e será entregue até o iní-

cio da próxima semana ao procura-
dor-geral Justiça Antônio Carlos
Biscaia.

O depoimento da testemunha
deve resultar na conclusão e na
abertura de cerca de 20 inquéritos.
Na primeira reunião da comissão,
ontem na vice-governadoria, repre-
sentantes do Ministério Público,
Polícia Civil e PM chegaram à con-
clusão de que o depoimento de Ivan
vai ajudar no esclarecimento de ou-
tros crimes.

"Há indícios de participação

nessa quadrilha de pessoas com
imunidade, por isso a denúncia terá
de ser feita pelo procurador-geral",
explicou Luiz Otávio. Entre essas
pessoas estão os deputados esta-
duais José Guilherme Godinho, o
Sivuca, e Emir Larangeira.

Último a depor ontem no II Tri-
bunal do Júri, o soldado Jamil José
Sfair, o Russão, negou seu envolvi-
mento na chacina. Ele apresentou
álibi e negou conhecer Ivan, que o
acusou de emprestar seu carro aos
matadores.

Quatro ônibus das empresas
Ponte Coberta e Nossa Senhora
da Glória foram depredados on-
tem por moradores do bairro Jar-
dim Paraíso, em Nova Iguaçu. Na
véspera, sete veículos das duas
empresas foram incendiados e
dois apedrejados por cerca de 300
pessoas, revoltadas com o fim da
linha pirata da Empresa de Trans-
porte Feital. A rápida ação do
Batalhão de Polícia de Choque
impediu que os ataques de quar-' ta-feira se repetissem.

Na Secretaria Municipal de
Transportes de Nova Iguaçu
funcionários informaram que o
problema da falta de ônibus in-
íerrrtunicipais na região é da
competência do Departamento
de Transporte Rodoviário (De-tro). José Luiz Cunha, vice-pre-
sidente do Detro, garante quevem tentando solucionar o caso:
recentemente obrigou a Ponte
Coberta e a Nossa Senhora da
Glória a aumentarem suas frotas
em 20 carros. Já a Feital ficará

fora da lista de transportadoras
a serem convocadas pelo Detro
para a linha experimental Ban-
gu-Nova Iguaçu.

Como ocorreu quarta-feira, os
moradores se concentraram na
Estrada de Madureira e no Km 32
da antiga Rio-São Paulo, em No-
va Iguaçu, num movimento que a
polícia atrbui ao Centro Comuni-
tário de Jardim Gramacho, quelidera 28 associações de morado-
res. Inicialmente, a população
tentou bloquear a Estrada de Ma-
dureira com galhos, pneus e pe-
dras. Com a chegada da policia, o
grupo foi para a Rio-São Paulo e
apedrejou os quatro ônibus, após
mandar os passageiros descerem.

O vice-presidente do Centro
Comunitário, Paulo Sérgio de
Souza, explicou que os ônibus da
Feital circulavam há cerca de trêssemanas e transportavam gratui-
tamente estudantes e idosos, ti-
nham passagens mais baratas,
além de rodarem na Zona Oeste, Os mot adotes de Jardim Faraisojízerainospassageiro^es^^^^^^^^^m^^de duas empresas

contabiliza

os 
prejuízos

O vitral com a imagem de Nos-
sa Senhora da Candelária foi a
parte da Igreja da Candelária
mais atingida pelas pedras atira-
das anteontem por crianças de
rua, sobreviventes da chacina
ocorrida no dia 23 de julho. Além
do vitral, localizado nas paredes
de fundo do coro, os meninos da-
nificaram alguns bancos e que-
braram um castiçal de um dos
altares da igreja, do lado direito,
próximo à entrada. Segundo o
administrador da Candelária,
Raul Andreoli, o valor do prejuí-
zo ainda não foi calculado.

O administrador contou que os
meninos fizeram muita arruaça
dentro da igreja. "Estavam muito
dopados. A gente nem conseguia
falar com eles", disse Raul. Do
lado de fora, sentado na escadaria
da Candelária, um grupo de oito
meninos confirmou a participa-
ção no apedrejamento e avisou
que haverá mais violência. Segun-
do eles, o quebra-quebra começou
porque foram expulsos da porta
da igreja.

Com medo de serem mortos,
os meninos pedem proteção à Ca-
sa da Testemunha, onde estão tes-
temunhas do massacre da Cande-
lária. Na Casa, um segurança quenão quis se identificar, disse queanteontem à tarde, crianças de
rua, que ele identificou como os
mesmos da Candelária, criaram
tumulto e ameaçaram os comer-
ciantes locais. O juiz de menores
Siro Darlan disse que não foi avi-
sado que os meninos estavam ati-
rando pedras na igreja.

Ladrão 
preso

é enforcado

em sua cela
O preso Wallace Elias Print da

Silva, o Falcão, 26 anos, foi es-
trangulado na cela 1 da carcerá-
gem da 12a DP (Copacabana), on-
tem de madrugada. Os principais
suspeitos são quatro dos 20 com-
panheiros de cela de Wallace, pre-
so desde 19 de setembro, quando
foi detido por PMs no momento
em que assaltava um ônibus em
companhia de um menor.

O corpo foi encontrado na ma-
drugada de ontem com um lençol
amarrado nas grades, e a princi-
pio houve suspeitas de suicídio. O
delegado Afonso Alves Gomes,
não acreditando na versão susten-
tada pelos presos, enviou o corpo
ao Instituto Médico Legal para
necropsia. O laudo indicou es-
trangulamento e investigações in-
ternas apontaram quatro suspei-
tos: Osvaldo da Conceição Costa,
Sérgio Morais, Marcos Antônio
Coelho Ludovine e Alberto Nas-
cimento da Silva.
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Barcelona nubiado £12 Monievidsu ciaro 20 06 uma presenQa luminosa que refor- "Para mim e importante em- como cabo eleitoral de Pacheco, se da bem comigo, ela so queriaBedim nubiado 18 08 Moscou daro 12 00 ?a os grandes nomes desta casa", possarmos um escritor, embora foi diplomatica: "Estou honrada e que eu perdesse. Mas nao ha pro-Bn^ite ' 1L...1! Nova iorque nubiado ||| disse. A elei^o de Ubaldo repre- nao seja contra a vinda de ou- satisfeita." Quanto a suposta irre- blema: eu nao sou amansavm.Buen« Aires daro 19 07 Paris nubiado 17 12
Chicago chuvas  26 07 Roma daro 25 19
Franitfufl nubiado  17 to Santiago daro 22 10
iSS^SffijjSS. SSo Francisco nubiado 17 14

daro m • ¦>« CCD 1^1 A (LlfN^N D A TTKTEII A I LUIZ FERNANDO BATTISTELLA
. ~®~ ~~ LUD I CKNANyV/ DAI I Id I ELLA Jorginho de Carvalho. Caco Monteiro. Marcia Cabritta, Pedro Euge-•—• !— O Cineduc, A mae Dora Battistella, R§ Fernandes, Mdnica, Carolina, Renata, nio. Titila Tornaghi, Leninha Pires, Hiltom Cobra. Luiz Salem. Seus

SS5 .?.LJ? Dion6ia, Claudio, Julio, Nilma, Lold Stockier, Lauro, Ronald e Marialva amigos do Lanaveva convidam para Missa de 7° Dia que a famiiia fara
.?!...07 Monteiro e filhos, Elisa e Manoel, Bento, Bernardo, Isar, Alexandre, Hilda se realizar neste sabado 9/10 3s 11:00H na Capela da Puc.

Azevedo Soares, Walmir Araiijo e Elo, Clara, Laura, Raul Marques, Eiias, B
¦¦MAj^Alfc^apBBBBBpi^B Tonico Amancio, Mario Sergio e Mariza, Jorge, Jussara, o afilhado Jorgi- B

T^'b^NtjSSfthliiaiiia.' •¦• nho e irmaos, Tereza Andrea, o afilhado Pedro, Mariah da Penha, Deca e j———————————————————.'
_ Tempo t»m;N6voa peta manha. Julinho, Cristina Miranda, Arnaldo, Ticiana Studart, Jaime, Roberto Lopes e m C D A I f" ITS Bfll IIV1 r\^m^bomiitoMSman^'" Irma, Carole Gubernikoff, Marta, Laura, Jaluza Barcelos, Grupo Hombu, W VJUCii/ALL/ tZ L/IVI U IM LzGrupoTS na Rua, Boal, Amir Haddad, Silvia Aderde, Beto Coimbra, Emma- ®> j • . , _ __ _SK5«r  nuel, Caique Botkai, Pedro, Jo_aquim, Milone, OtSvio, Leninha, Marcia A H/iRTI FY Cabrita, MSrcia Imbroisi, Paulo Carvalho, Vicente, Renata, Vicente Duque ¦ ** « » i a— k. «
C""  Estrada, Jos§ Muniz, FISvio Bruno, Regina Machado, Landa Pinheiro, Bete I luiScoo Ho 7° DiaBullara, Laura de Paula, Leo Gavina, Teo, Bruno Murtinho, Marcio, Vera ¦ MISSa Q6 ' • Uia

 Zunino Carmem Lucia, Ricardo Paes Paulo Eduardo, Caco e Titila, Cecilia Imobili^ria Seguradoras ReUtlidaS S.A. comunica, COITI mui-Mussi, Claudinho, Maria do Carmo, Calico e Cecilia, A Tia Ema, Wanda e IjK . ^ .... \#. rrn ar n
Emmanoel Carneiro Leao e tantos outros amigos. to pesar, 0 falOCimsntO d0 SOU VlC8-PreStd8nt8 Sr. GERALD i
Saiidam a beia e breve vida do queridissimo BATS e convidam os que tiveram o EDMUND HARTLEY, OCOrridO dia 2 passado, na Cidade de
privilegio de conhece-lo para uma homenagem na Missa de 7° Dia a ser SB TereS(5pOliS 6 COnvida para a missa a S0 realizar dia 10 derealizada no sSbado, 09/10/93,2s 11 horas, na Capela da Puc Gavea. outubro, domingo Pr6ximO, 10:30 horas, na Igreja Christ

J ¦HBBBBBSBHH^BHBHBBmBBRB^Bra Church h Rua Real Grandeza, 99, nesta Cidade.
, ¦  —————

iBoo Viato
MocapA

Fortaleza •
Torosina • Noto| ,João Pessoa^Recife •

Maceió*
/^^raMiú*

Rio Bronco
Sorteados: com a quina do
concurso 1.040 da Loto dez aposta-
dores — quatro de São Paulo, dois
do Rio Grande'do Sul, um da Ba-
hia, um do Paraná, um do Espírito
Santo e um do Rio de Janeiro. Ca-
da um receberá CR$ 2.100.708,00,
já descontado o Imposto de Renda.
A quadra teve 959 acertadores, que
vão ganhar CR$ 21.906,00, en-
quanto o terno saiu para 28.621
ganhadores, que vão receber CR$
979,00 cada um.

PortoVolho Palmas
Salvador

Cuiabá Brasília
Morreu: a bailarina e coreó-
grafa Agnes de Mille, aos 88
anos, em Nova Iorque, depois
de sofrer durante anos os efeitos
de uma hemorragia cerebral.
Bailarina e coreógrafa, seu tra-
balho influenciou muito o teatro
americano. Oklahoma, que es-
treou na Broadway em 1943, foi
seu musical mais festejado.

Previsto: para hoje o lança-
mento da Associação de Prefei-
tos da Baixada Fluminense e
Adjacências, no Hotel Pierre, em
Itacuruçá. Onze prefeituras esta-
rão representadas. A associação
deverá ser presidida pelo prefei-
to de Itaguaí, Benedito Marques
de Amorim (PDT).

Goiânia'
Belo Horizonte^

Claro Campo Grande * Vitória
V:fllods Janeiro

Sfto Paulo
Claro a
nublado

FloViariApoila

Chuvas
ocasionais Porto

AlegreNublado
com
chuvas Norte

Vale do Paraíba
Região

Baixadafluminense

Litoral sul

Foto»: tnp«

Cheia Minguante119 a 8/10 8 a 15/10 _

Nelson PerezMeteosat - 21h (6/10) O tempo melhora no Sul e no
Sudeste, com possibilidade de chuvas fracas apenas no Espirito
Santo e norte de Minas Gerais. Pela manhã, estão previstos ne-
voeiros isolados na maioria dos estados, voltando a predominartempo parcialmente nublado à tarde.

Meteosat - 1Sh (7/10) Ainda podem ocorrer pancadas dechuva isoladas no Pará, Amazonas, Roraima, Tocantins, Maranhão.Piaui, Sergipe. Pernanbuco, Bahia e, à tarde, no Mato Grosso eGoiás. Tomperaturas: 5rf a 29° Sul; 10° a 32° Sudeste; 11° a 35°Centro-Oeste; 16° a 39° Nordeste e 18° a 35° Norte.

Os escritores Dias Gomes e Nèlida Piiion comemoraram a vitória do mais novo 'imortal', João Ubaldo

Cidade Condições max min

São Francisco nublado
Sydrcy claro 22 13
Tóquio nublado 20 14
Toronto claro 15 09
Viena claro 21 10

Resultado y
da Loto ¦

Assumiram: o namoro, o
ex-diretor do Banerj e dono do
restaurante Bufallo Grill, Pau-
Io Judice, e a corredora gaú-
cha de Fórmula Chevrolet,
Cristina Rosito. O affair come-
çou há cerca de um ano, mas
só agora foi assumido publica-

mente. Nas pistas de corrida,
no entanto, continua a disputa
entre Cristina e a ex-namora-
da de Judice, Suzane Carvalho.
Mas, também no esporte, a ti-
tular tem deixado a ex comem
do poeira.

Denunciou: que organi-
zações da Ásia e do Ocidente
estão usando seu nome para
receber verbas que não che-
gam à Ordem das Missioná-
rias da Caridade, a madre Te-
resa de Calcutá, 83 anos. A
acusação foi feita durante en-
trevista em Calcutá, na índia.
Sem precisar quais as entida-
des, a religiosa — Prêmio
Nobel da Paz — disse que até
fotos suas e nomes de firmas
parecidas são usados pelos
aproveitadores. Ontem, o es-
tado de saúde da religiosa
piorou. No último mês, ela
esteve internada para cirurgia
no coração.

ANUNCIADAS

para domingo, a viagem do triatleta carioca
Alexandre Ribeiro (foto), 27 anos, para o Ha-
vai, onde disputará o Ironman. A prova é a
mais importante e difícil do mundo e reunirá
este ano cerca de 1.500 participantes de 45
países. Eles disputarão uma premiação de US$
200 mil (CR$ 28 milhões), dividida entre os 15
primeiros colocados. Ano passado, o triatleta
ficou na 25a posição, conquistando para o Bra-
sil o melhor tempo e ocupando o 2o lugar entre
os sul-americanos. Aqui, Alexandre foi vice-
campeão em 91 e92.

• Para o dia 30, a
chegada ao Brasil de
Cristopher Ciccone,
irmão de Madonna e
diretor-geral do es-
petáculo The Girlie
Show. Cristopher,
que também é arqui-
teto e decorou os
apartamentos da ir-
mã, vem acompa-
nhar as montagens
dos palcos e fazer
um rastreamento de
points para Madon-

na badalar. Ela ado-
ra festas.
• a inauguração da
exposição comemo-
rativa dos 80 anos
da artista plástica
Tomie Ohtake, para
o dia 14, no Museu
de Arte Moderna. A
mostra reunirá 45
quadros abstratos
de grande formato,
em acrílico sobre te-
ia, pintados nos últi-
mos cinco anos.

para domingo,
com a apresentação
do clarinetista Paulo
Sérgio Santos, a es-
tréia da série Con-
certo para o povo,
que vai reativar a
programação do
Teatro Municipal,
agora sob a direção
artística de Lilian
Barreto.

a realização, pelo
cineasta argentino-
brasileiro Hector
Babenco, de um cur-
ta-metragem erótico
para uma produtora
independente, que
veiculará o filme na
televisão alemã.

a data do casa-
mento de Edward
Kennedy (foto), filho
do senador Ted Ken-
nedy, com a psiquia-
tra da universidade
de Yale Katherine
Gershman. A céri-
mônia será no do-

mingo, em Rodhe
Island. Edward des-
de criança tem cân-
cer nos ossos e aos
12 anos teve uma
perna amputada.
• para começar ho-
je, no Norteshop-
ping, a Viagem ao
mundo das gulosei-
mas. Até o dia 31, o
shopping estará ocu-
pado por balcões
para degustação dos
produtos da Nestlé e
da Royal.

w»erra  r. _

^ Baixada litorânea . 8WÊÊÊÊÊ^^ÍAJ
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O 
tempo melhora e a temperatura pode voltar a subir no final de semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia começa com nevoeiros
isolados e chuvas fracas em algumas áreas, mas jâ podem ocorrer períodos de
céu claro à tarde. Para amanhã, a tendência é de que predomine tempo bom. Os
ventos passam de leste a norte, com rajadas ocasionais. A temperatura varia de
9 a 17 graus nas serras, de 18 a 26 graus na Região dos Lagos e de 13 a 27 grausna capital. Taxa de umidade do ar em torno de 80%.

&nascente
AMERICA DO SUL

05h26min

LU A %

CAPITAISUrca Imprópria
Icarai Imprópria
Piratininga Própria
Itaipu Própria
Itacoatiara Própria
Maricá Própria
Itauna Própria
Jaconè Própria
Araruama Imprópria
Cabo Frio _ Própria
Arraial do Cabo Própria
Búzios Própria
Rio das Ostras Própria
Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim do 1/10/93)
ESTRADAS

AEROPORTOS

João Ubaldo vence

¦ Escritor baiano

vai ocupar vaga

de Castellinho
escritor baiano João Ubal-

v_y do Ribeiro é o mais novo
imortal. Ele venceu ontem a elei-
ção para a cadeira 34 da Acade-
mia Brasileira de Letras, que ficou
vaga com a morte do jornalista
Carlos Castello Branco, o Castel-
linho. Ele era o favorito, mas fo-
ram necessários três escrutínios
para que alcançasse os 19 votos
(metade mais um dos acadêmicos)
necessários à vitória. "Ainda nem
sei como me sinto. Devido à mi-
nha incompetência como candita-
do, por causa da timidez, não fi-
quei tranqüilo", disse João
Ubaldo durante a festa que se
seguiu à sua eleição, na editora
Nova Fronteira, em Botafogo.

Concorriam com o autor de
Viva o povo brasileiro, o senador
piausense Álvaro Pacheco — seu
principal adversário—e o poeta e
contista mineiro Olavo Drum-
mond. Na primeira votação, João
Ubaldo, Pacheco e Drummond ti-
veram, respectivamente, 18,11 e 5
votos. Na segunda, o placar foi
18,15 e 1 votos. Até que na tercei-
ra rodada os números foram 21
para Ubaldo, 13 para Pacheco e
um voto nulo.

Vitória — Com o resultado
nas mãos, a acadêmica Nélida Pi-
non — cabo eleitoral não assumi-
da de Ubaldo — saiu da sessão
para telefonar ao vencedor. "Ele é
uma presença luminosa que refor-
ça os grandes nomes desta casa",
disse. A eleição de Ubaldo repre-

sentou também a vitória dos es-
critores sobre os notáveis — uma
disputa velada que inflama a ABL
colocando de um lado acadêmicos
a favor da eleição de literatos, e
outros favoráveis à eleição de no-
táveis de outras áreas."Para mim é importante em-
possarmos um escritor, embora
não seja contra a vinda de ou-

tros", disse o imortal Darcy Ri-
beiro, apontado como eleitor de
Pacheco. Amigo do novo imortal,
Dias Gomes foi mais explícito:
"Daqui a pouco a Academia vira
uma casa de escritores mesmo."

Rachel de Queiroz, apontada
como cabo eleitoral de Pacheco,
foi diplomática: "Estou honrada e
satisfeita." Quanto à suposta irre-

verência de Ubaldo — que, se-
gundo dizem, pretende introduzir
o uísque no tradicional chá acadê-
mico — a escritora foi suscinta:"A academia amansa os meninos
travessos. Em plena comemora-
ção, Ubaldo disparou: "A Rachel
se dá bem comigo, ela só queria
que eu perdesse. Mas não há pro-
blema: eu não sou amansâver.

Cidade Co^içto mai mln Cidade Condiçòet max min

A previsão da Marinha parahoje na orla do Rio é de céunublado com chuvas, pas-sando a parcialmente nu-blado. Os ventos passam desudeste a leste, com veloci-dade de 10 a 15 nós. Mar desudeste com ondas de 1m a1,5m, em intervalos de 4 a 5segundos. A visibilidade va-ria de 4km a 10km. Em Nlte-rói, temperatura da águaem torno de 22 graus.
cznmm

preamar
11h32min 0.9m
20h47min 0.8m

baixamar
03h39min 0.3m
16h36min 0.5m

BSGESBiMPI
Mangaratiba Propria
Grumari Pr6pria
Recreio Prbpria
Barra Pr6pria
Pepino Impr6pria
SSoConrado Imprbpria
Leblon Impr6pria
Ipanema Pr6pria
Ccpacabana Pr6pria

MUNDO

GERALD EDMUND

HARTLEY
Missa de 7.° Dia

Imobiliária Seguradoras Reunidas S.A. comunica, com mui-
to pesar, o falecimento de seu Vice-Presidente Sr. GERALD
EDMUND HARTLEY, ocorrido dia 2 passado, na Cidade de
Teresópolis e convida para a missa a se realizar dia 10 de
outubro, domingo próximo, às 10:30 horas, na Igreja Christ
Church à Rua Real Grandeza, 99, nesta Cidade.

LUIZ FERNANDO BATTISTELLA
Jorginho de Carvalho. Caco Monteiro. Márcia Cabritta, Pedro Eugê-
nio. Titila Tornaghi, Leninha Pires, Hiltom Cobra. Luiz Salem. Seus
amigos do Lanavevá convidam para Missa de 7o Dia que a família fará
se realizar neste sábado 9/10 às 11:00H na Capela da Puc.

Santos Dumont .T?.n?.R$? fí!: .71 ãóKã.

TEMPO REGISTRO

Rio - Campos (DR 101)
Trânsitonorma!;
Rio • Teresópolis (DR 116)Estreitamento da pista no Km49 e obras no acostamento doKm 93. -
Niterói • Região dos Lagos
(RJ 106)
Obras de construção do cantei-ro central e dos acostamentosno Km 5
Itaborai • Friburgo (RJ 116)
Obras no acostamento entrePapucaia e Japulba. Recapea-
mento do Km 30 ao Km 32.Pista com passagem para um
só veiculo, ern Macuco.
Fonte: DNER/ DFR

Preaidento Dutra (BR 116)Serviços de conservação doKm 163 ao Km 251 e nos Kms262, 276, 318, 319 e 331. Obrasna ponte sobre o Rio Prata, noKm 174. Meia pista no Km 225
(SP-RJ). Obras no acostamentonos Kms 243 e 314 (RJ-SP) e noKm 298 (SP-RJ). No Km 311, emPenedo, desvio (RJ-SP) e meia

f pista ^SP-RJ).
Rio - Juiz de Fora (BR 040)1 Estreitamento da pista nó Km47 (RJ-JF). Meia pista no Kms75 e 82 (JF-RJ) e no Km 97

, (RJ-JF). Faixa da direita interdi-' tada do Km 86 ao Km 88 (JF-RJ). Desvio no Km 121, ambos
os sentidos.
Rio - Santos (BR 101)
Meia pista nos Kms 34 e 63
(Santos-Rio) e em vários tre-chos entre o Km 80 e o Km 92,1 próximo a Angra dos Reis. Trá-
fego por variante pavimentadano Km 136.

Recife Par/nublado. Visibilidade boa.
Sajvador Par/nublado. Visibilidade boa.
Cu.ritjba Tempo bom. Névoa pela manhã.
?.?.r.!9  Tempo bom. Nèvoa pela manhã.
Fonte: Tasa

poente 17h54min

Fonte: INMET

Cidade Condições max min
México chuvas 22 11
Miami nublado 31 25
Montevidéu claro 20 06
Moscou daro 12 00
Nova Iorque nublado 19 07
Paris nublado 17 12

Washington nublado 21 07

Galeão(RJ)
CumbicaJSP)

Viracopos (S
ConfmsjBH)^
Brasília
Manaus

Amsterdã nublado 16 11
Atenas claro 30 15
Barcelona nublado 23 12
Berlim nublado 18 08
Bruxelas . nublado 17 11
Buenos Aires claro 19 07
Chicago chuvas 26 07
Frankfurt nublado 17 10
Johanesburgo chuvas 18 11
Lima nublado 22 15
Lisboa chuvas 21 15
Londres chuvas 16 11
LosAngeles nublado 23 15;
Madri nublado 18 10

nascente
poente 11h01mln

Tempo bom.Visibilidade boa.
Tempo bom. Visibilidade boa.
Tempo bom. Visibilidade boa.
Tempo bom. Chuvas à tarde.
Tempo bom. Visibilidade boa.

LUIS FERNANDO BATTISTELLA
O Cineduc, A mãe Dora Battistella, Rê Fernandes, Mônica, Carolina, Renata,
Dionéia, Claúdio, Júlio, Nilma, Lolô Stockler, Lauro, Ronald e Marialva
Monteiro e filhos, Elisa e Manoel, Bento, Bernardo, Isar, Alexandre, Hilda
Azevedo Soares, Walmir Araújo e Elô, Clara, Laura, Raul Marques, Elias,
Tonico Amãncio, Mário Sérgio e Mariza, Jorge, Jussara, o afilhado Jorgi-
nho e irmãos, Tereza Andréa, o afilhado Pedro, Mariah da Penha, Deca e
Julinho, Cristina Miranda, Arnaldo. Ticiana Studart, Jaime, Roberto Lopes e
Irma, Carole Gubernikoff, Marta, Laura, Jaluza Barcelos, Grupo Hombu,
Grupo Tá na Rua, Boal, Amir Haddad, Silvia Aderde, Beto Coimbra, Emma-
nuel, Caique Botkai, Pedro, Joaquim, Milone, Otávio, Leninha, Márcia
Cabrita, Márcia Imbroisi, Paulo Carvalho, Vicente, Renata, Vicente Duque
Estrada, José Muniz, Flávio Bruno, Regina Machado, Landa Pinheiro, Bete
Bullara, Laura de Paula, Leo Gavina, Teo, Bruno Murtinho, Márcio, Vera
Zunino, Carmem Lúcia, Ricardo Paes, Paulo Eduardo, Caco e Titila, Cecília
Mussi, Claudinho, Maria do Carmo, Calico e Cecília, A Tia Ema, Wanda e
Emmanoel Carneiro Leão e tantos outros amigos.
Saúdam a bela e breve vida do queridlssimo BATS e convidam os que tiveram o
privilégio de conhecê-lo para uma homenagem na Missa de 7o Dia a ser
realizada no sábado, 09/10/93, às 11 horas, na Capela da Puc Gávea.

30/9 a 8/10

Crescente22 a 30/10
Nova

15 a 22/10
Fonte: Observatório
Nacional

Leme Imprópria

Porto Velho par/nublado 32 20
Rio Branco par/nublado 33 18
Manaus nubiado 34 23
Boa Vista nub/chuvas 35 22
Belem nub/chuvas 33 22
Macap& par/nublado 33 22
Palmas nub/chuvas 33 19
SSo Luiz par/nublado 34 23
Teresina nubiado 38 22
Fortaleza par/nublado 33 22
Natal nubiado 31 22
Joao Pessoa nubiado 31 23
Recife nub/chuvas 31 22

Goiânia nublado 30 16
Brasília nub/chuvas 26 16
Belo Horizonte par/nublado 24 13
Vitória nub/chuvas 26 19
São Paulo par/nublado 22 10
Curitiba par/nublado 18 07
Florianópolis par/nublado 24 12
Porto Alegre par/nublado 27 11

Maceió
Aracaju
Salvador
Cuiabá

nub/chuvas 31 21
nub/chuvas 31 22
nub/chuvas 31 21
nublado 30 19

Campo Grande par/nublado 30 09

§

czimam

Cidade Cidade Condicdes maxmin
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Mangaratiba Propria



TEMPO REGISTRO

Vistn Rcictlll+arfo XT •£ Mocnp6# neouiwuu |j| : Assumiram: o namoro o mente. Nas pistas de corrida, i Denunclou: que organi-
da Loto |Wj : ex-diretor do Banerj e dono do no entanto, continua a disputa za^oes da Asia c do Ocidente '

1 • Mnnnus ^ ^ ^ (l*J j XS- 
cnlre Cristina e a ex-namora- j estao usando seu nome para

UUUU* : Cha de Formula Chevrolet, da de Jud.ce, Suzane Carvalho. i ^r que nao chc-

I CD I Jo4o&: ———! s Cristina Rosito. 0 affair come- Mas, tambem no esporte, a ti- j
po%o Sorteados: com a quina do | 9«u ha cerca de um ano mas tular tern deixado a ex comeM 

| reSa de CalcutM3 anos. AVo,h° paimas f3' concurso 1.040 da Loto dez aposta- i so a8ora f°> assumido publica- dopoeira. : acusagao foi feita durante en-
Salvador* dores — quatro de Sao Paulo, dois  trevistaem Calcuta, na India.

cuiabA m Brasilia do Rio Grande do Sul, um da Ba- Sem precisar quais as entida-.A
¦•¦V . " I hia, um do Parana, um do Espirito Morreu: a bailarina e coreo- Prowlsto: para hoie o lanca- des, a reiigiosa — Premio

1 coiflnia ^—> Santo e um do Rio de Janeiro. Ca- grafa Agnes de Mille, aos 88 mento da Associacao de Prefei- Nobel da Paz~dlsse que ate
Claro I campo Grando 

Btt'0"°Tntew da um recebera CR$ 2.100.708,00, anos, em Nova torque, depois tos da Baixada Fluminense e fotos suas e nomes de fitmas
V Im| Sio Paulo • vi«6ria ja descontado o Imposto de Renda. de sofrer durante anos os efeitos Adiacencias no Hotel Pierre em parecidas sao usados pelos

r*>-^ciaroa L A quadra teve 959 acertadores, que de uma hemorragia cerebral. Itacuruca Onze prefeituras esta- 
aproveitadores. Ontem, o es-•

nubiado L 
curitiba —- «. ,,M Bailarina e coreografa, seu tra- ™u?d.unzepreieiturasesta tado de ;sa6de da reilglosa

t. F , _ f 
' 

." '" balho influenciou muito o teatro rao representadas. A associacao piorou. No ultimo mes, ela
<\r^y Nubiado , * ' quan o o erno saiu para 28.621 americano. Oklahoma, que es- devera ser presidida pelo prefei- esteveinternadaparacirurgia
||g||§ 

' ^— ganhadores, que vao receber CR$ treou na Broadway em 1943, foi to de Itaguai, Benedito Marques no cora^ao.
ocasionais 'ono 979,00 cada um. seu musical mais festejado. de Amorim (PDT).
Nubiad° %Al8a'8 

:'.

CSEmmmmmmmr V'TH . * para domingo, mingo, em Rodhe
Para domingo, a viagem dotriatleta carioca HH 11^2 IM^mJ com a apresenta?ao Island. Edward des-* ^ Alexandre Ribeiro (foto), 27 anos, para o Ha- do clarinetista Paulo de crian^a tem can-

rS- vaio do Paraib.i Veil, onde disputara o Ironman. A prova e a Sergio Santos, a es- cer nos ossos e aos
^ wrana mais importante e dificil do mundo e reunira < ^ treia da serie Con- 12 anos teve uma
\ A ^^*5 /^SlI este ano cerca de 1.500 participantes de 45 fl certo para o povo, perna amputada.

.: *-—^ ^' paises. Eles disputarao uma premia^ao de US$ sM^ijpJP que vai reativar a • para comegar ho-
*,.'wflSm?nonse % Baixada !itoranea^ 200 «ul (CR$ 28 milhoes), dividida entre os 15 § programa?ao do je, no Norteshop-

4|^|n'""!n5'' 
't—jy primeiros colocados. Ano passado, o triatleta CVftHHf M Teatro Municipal, ping, a Viagem ao

| ficou na 25a posi<;ao, conquistando para o Bra- agora sob a diregao mundo das gulosei-
Vi-i.orais^r si'0 melhor tempo e ocupando o 2° lugar entre artistica de Lilian mas. Ateodia31,o

os sul-americanos. Aqui, Alexandre foi vice- I -.'MMMBarreto. shoppingestaraocu-
tempo melhora e a temperatura pode voltar a subir no final de semana. camrieiio em 91 p Q9 K - .... r>aHr> nnr Knlrnpc

I Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia comepa com nevoelros Pd° em e 1 KM MM . • a reallZa?ao, pelo Paao por DalCOeS
isolados e chuvas fracas em algumas ^reas, mas j4 podem ocorrer perlodos de t cineasta argentino- para degUStaijao dOS
c6u claro & tarde. Para amanha, a tend§ncla 6 de que predomine tempo bom. Os Ik lo ll Sti brasileiro Hector produtOS da Nestle evenlos passam de leste a norte, com rajadas ocasionais. A temperatura varia de • Para O dia 30 a na hadalnr Pla nHn <¦¦*.*« dl Ha Rnval9 a 17 graus nas serras, de 18 a 26 graus na Regl§o dos Lagos e de 13 a 27 graus T 

"T, " , "3 .DaClalar- tla ad0" £'Mi MiiJMyV. ' Babenco, de Um CUr- fla K°yal"

com posslbilldade de chuvas fracas apenas no Esplrllo I -mfM
Santo e norte de MlnaB Pela estao previstos ne-
v0Q)r0s j80iados na malorfa dos voltando a predominar(emp0 parcialmente nubiado T

sudeste com ondas de 1m a p 
~~j ^ "X J.J.U I 11 11 ~B 

Cll/VH.

Come talk levouchuva Isoladas no Par6. Amazonas, Roralma, Tocantlns, Maranhfio, i y • n • o u • I ,
piateia ao aenrio. uepois, uaoriel : xl Goi6s. a a a 35° nnm nnrtiionpcrnrrptn fnlnn- "Pn '
num poriugues correto laiou. cu ^ t

.5s^...=.™i!! ,®ss!5sft!!...!!!sf..^!? Team". Depois dessa introducao,par/nublado 32 20 nub/chuvas r^~\  1HIH^^¦....   Peter Gabriel continuou empol- M
Proof',a RioBranco par/nublado 33 18 Aracaju nub/chuvas 31 22 - ,,,. , _ * /..»/. nx WBBBmSBBBKKBKBBm VHH'

¦jjMH- Manaus "'"rubiaijo "m 23 Sfc nub/chuv^' a~a gando o publico do lmpeiator. refer Gabriel subiu ao palco do Imperator as 21h40para o seu segundo show da temporada brasileira ¦
Boa Vista nub/chuvas 35 22 Cuiabi nubiado 30 19

lteuna Propria ,™!!) S™™. ?...,.?? Campo Grandepar/nublado 30 09 i "
__ nubiado |BillBHBHiiHlii^lHHI^HIBHIIIHHHiiH^^^^H^HI^m

Paimas nub/chuvas 33 19 Brasilia nub/chuvas 26 16 I 1117 CCDMAKinA D ATTICTEI I A
SfioLufe par/nublado 3)1 teioSS^nS 24""l3 LUIS FERNANDO RATTI^TFLLA 

PtKIMANUU DA iTIdTcLLA
TerBina nubiado 38 22 viioria nub/chuvas a 19 "V/IV rUIVIlfMil»W tir\ I lltf ItLkM Jorginho de Carvalho, Caco Monteiro. M^rcia Cabritta, Pedro Euge-

¦ Fortaieza par/nublado 33 22 saoPauio par/nublado 22' io 0 Cineduc, A mae Dora Battistella, Rd Fernandes, Mfinica, Carolina, Renata, nio. Titila Tornaghi, Leninha Pires, Hiltom Cobra. Luiz Salem. Seus
; nubiado 'Si™"a cimta Mt/nubiado ia""i Dion§ia, Claudio, Jdlio, Nilma, L0I6 Stockier, Lauro, Ronald e Marialva amigos do Lanavev^ convidam para Missa de 7° Dia que a famllia farS
I "S"' -Sff — ¦—;¦¦¦¦¦ Monteiro e filhos, Elisa e Manoel, Bento, Bernardo, Isar, Alexandre, Hilda se realizar neste sSbado 9/10 3s 11 :OOH na Capela da Puc.
. ;3bS .?1.J Azevedo Soares, Walmir Araujo e EI6, Clara, Laura, Raul Marques, Elias, '

   .!!?.!!°^.t?.....Erf"!!!!!?£?. E..,..!,1 Tonico Amancio, Mario S6rgio e Mariza, Jorge, Jussara, 0 afilhado Jorgi-
I Fonte:inmet nho e irmaos, Tereza Andrea, o afilhado Pedro, Mariah da Penha, Deca e

Julinho, Cristina Miranda, Arnaido, Ticiana Studart, Jaime, Roberto Lopes e
irma, Carole Gubernikoff, Marta, Laura, Jaluza Barcelos, Grupo Hombu,

F— Grupo TS na Rua, Boal, Amir Haddad, Silvia Aderde, Beto Coimbra, Emma-
chmias 22 11 nuel, Caique Botkai, Pedro, Joaquim, Milone, Otdvio, Leninha, Mdrcia

nubiado 3i"IS Cabrita, MSrcia Imbroisi, Paulo Carvalho, Vicente, Renata, Vicente Duque
MonSli claro 20 06 Estrada, Jos6 Muniz, FISvio Bruno, Regina Machado, Landa Pinheiro, Bete
Jgg Bullara, Laura de Paula, Leo Gavina, Teo, Bruno Murtinho, Mcircio, Vera¦; Zunino, Carmem LGcia, Ricardo Paes, Paulo Eduardo, Caco e Titila, Cecilia

Mussi, Claudinho, Maria do Carmo, Calico e Cecilia, A Tia Ema, Wanda e
Emmanoel Carneiro Leao e tantos outros amigos.
Saddam a bela e breve vida do queridissimo BATS e convidam os que tiveram o
privilegio de conhec§-lo para uma homenagem na Missa de 7° Dia a ser
realizada no sSbado, 09/10/93, as 11 horas, na Capela da Puc - Gavea.
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Meteosat • 21h (6/10) O tempo melhora no Sul e no
Sudeste, com possibilidade de chuvas fracas apenas no Espirito
Santo e norte de Minas Gerais. Pela manhã, estão previstos ne-
voeiros isolados na maioria dos estados, voltando a predominartempo parcialmente nublado à tarde.

Meteosat - 1Bh (7/10) Ainda podem ocorrer pancadas dechuva isoladas no Pará, Amazonas, Roraima, Tocantins, Maranhão,Piauí, Sergipe, Pernanbuco, Bahia e, à tarde, no Mato Grosso eGoiás. Temperaturas: 5o a 29° Sul; 10° a 32° Sudeste; 11° a 35°Centro-Oeste; 16° a 39° Nordeste e 18° a 35° Norte.

Claro

Claro a
nublado

O

o

w

Nublado

Chuvas
ocasionais

O 
tempo melhora e a temperatura pode voltar a subir no final de semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia começa com nevoeiros
isolados e chuvas fracas em algumas áreas, mas já podem ocorrer períodos de
céu claro à tarde. Para amanhã, a tendência é de que predomine tempo bom. Os
ventos passam de leste a norte, com rajadas ocasionais. A temperatura varia de
9 a 17 graus nas serras, de 18 a 26 graus na Região dos Lagos e de 13 a 27 grausna capital. Taxa de umidade do ar em torno de 80%.
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Sorteados: com a quina do
concurso 1.040 da Loto dez aposta-
dores — quatro de São Paulo, dois
do Rio Grande do Sul, um da Ba-
hia, um do Paraná, um do Espírito
Santo e um do Rio de Janeiro. Ca-
da um receberá CR$ 2.100.708,00,
já descontado o Imposto de Renda.
A quadra teve 959 acertadores, que
vão ganhar CR$ 21.906,00, en-
quanto o terno saiu para 28.621
ganhadores, que vão receber CR$
979,00 cada um.

Assumiram: o namoro, o
ex-diretor do Banerj e dono do
restaurante Bufallo Grill, Pau-
lo Judice, e a corredora gaú-
cha de Fórmula Chevrolet,
Cristina Rosito. O affair come-
çou há cerca de um ano, mas
só agora foi assumido publica-

mente. Nas pistas de corrida,
no entanto, continua a disputa
entre Cristina e a ex-namora-
da de Judice, Suzane Carvalho.
Mas, também no esporte, a ti-
tular tem deixado a ex comeu-
do poeira.

Morreu: a bailarina e coreó-
grafa Agnes de Mille, aos 88
anos, em Nova Iorque, depois
de sofrer durante anos os efeitos
de uma hemorragia cerebral.
Bailarina e coreógrafa, seu tra-
balho influenciou muito o teatro
americano. Oklahoma, que es-
treou na Broadway em 1943, foi
seu musical mais festejado.

Previsto: para hoje o lança-
mento da Associação de Prefei-
tos da Baixada Fluminense e
Adjacências, no Hotel Pierre, em
Itacuruçá. Onze prefeituras esta-
rão representadas. A associação
deverá ser presidida pelo prefei-
to de Itaguai, Benedito Marques
de Amorim (PDT).

Denunciou: que organi-
zações da Ásia e do Ocidente "
estão usando seu nome para
receber verbas que não chc-
gam à Ordem das Missioná-
rias da Caridade, a madre Te-
resa de Calcutá, 83 anos. A
acusação foi feita durante en-
trevista em Calcutá, na índia.
Sem precisar quais as entida-.,-.
des, a religiosa — Prêmio
Nobel da Paz — disse que até
fotos suas e nomes de firmas
parecidas são usados pelos
aproveitadores. Ontem, o es- •
tado de saúde da religiosa
piorou. No último mês, ela
esteve internada para cirurgia
no coração.

ANUNCIADAS

Para domingo, a viagem do triatleta carioca
Alexandre Ribeiro (foto), 27 anos, para o Ha-
vai, onde disputará o Ironman. A prova é a
mais importante e difícil do mundo e reunirá
este ano cerca de 1.500 participantes de 45
países. Eles disputarão uma premiação de US$
200 mil (CR$ 28 milhões), dividida entre os 15
primeiros colocados. Ano passado, o triatleta
ficou na 25a posição, conquistando para o Bra-
sil o melhor tempo e ocupando o 2o lugar entre
os sul-americanos. Aqui, Alexandre foi vice-
campeão em 91 e 92.

• Para o dia 30, a
chegada ao Brasil de
Cristopher Ciceone,
irmão de Madonna e
diretor-geral do es-
petácuio The Girlie
Show. Cristopher,
que também é arqui-
teto e decorou os
apartamentos da ir-
mã, vem acompa-
nhar as montagens
dos palcos e fazer
um rastreamento de
points para Madon-

na badalar. Ela ado-
ra festas.
• a inauguração da
exposição comemo-
rativa dos 80 anos
da artista plástica
Tomie Ohtake, para
o dia 14, no Museu
de Arte Moderna. A
mostra reunirá 45
quadros abstratos
de grande formato,
em acrílico sobre te-
la, pintados nos últi-
mos cinco anos.

para domingo,
com a apresentação
do clarinetista Paulo
Sérgio Santos, a es-
tréia da série Con-
certo para o povo,
que vai reativar a
programação do
Teatro Municipal,
agora sob a direção
artística de Lilian
Barreto.

a realização, pelo
cineasta argentino-
brasileiro Hector
Babenco, de um cur-
ta-metragem erótico
para uma produtora
independente, que
veiculará o filme na
televisão alemã.

a data do casa-
mento de Edward
Kennedy (foto), filho
do senador Ted Ken-
nedy, com a psiquia-
tra da universidade
de Yale Katherine
Gershman. A ceri-
mônia será no do-

mingo, em Rodhe
Island. Edward des-
de criança tem cân-
cer nos ossos e aos
12 anos teve uma
perna amputada.
• para começar ho-
je, no Norteshop-
ping, a Viagem ao
mundo das gulosei-
mas. Até o dia 31, o
shopping estará ocu-
pado por balcões
para degustação dos
produtos da Nestlé e
da Royal.

AMÉRICA DO SUL

MARÉS

AEROPORTOS

JL GERALD EDMUND

T HARTLEY

Missa de 7? Dia
Imobiliária Seguradoras Reunidas S.A. comunica, com mui-
to pesar, o falecimento de seu Vice-Presidente Sr. GERALD
EDMUND HARTLEY, ocorrido dia 2 passado, na Cidade de
Teresópolis e convida para a missa a se realizar dia 10 de
outubro, domingo próximo, às 10:30 horas, na Igreja Christ
Church à Rua Real Grandeza, 99, nesta Cidade.

Santos Dumont

preamar

PRAIAS
Mangaratiba Própria

nascente

ONDAS

MUNDO

LUIZ FERNANDO BATTISTELLA
Jorgiriho de Carvalho, Caco Monteiro. Márcia Cabritta, Pedro Eugê- '
nio, Titila Tornaghi, Leninha Pires. Hiltom Cobra, Luiz Salem. Seus
amigos do Lanavevá convidam para Missa de 1° Dia que a família fará
se realizar neste sábado 9/10 às 11 :OOH na Capela da Puc.
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CAPITAIS

Fotos: Inpe

LUIS FERNANDO BATTISTELLA
O Cineduc, A mãe Dora Battistella, Rê Fernandes, Mônica, Carolina, Renata,
Dionéia, Claúdio, Júlio, Nilma, Lolô Stockler, Lauro, Ronald e Marialva
Monteiro e filhos, Elisa e Manoel, Bento, Bernardo, Isar, Alexandre, Hilda
Azevedo Soares, Walmir Araújo e Elô, Clara, Laura, Raul Marques, Elias,
Tonico Amâncio, Mário Sérgio e Mariza, Jorge, Jussara, o afilhado Jorgi-
nho e irmãos, Tereza Andréa, o afilhado Pedro, Mariah da Penha, Deca e
Julinho, Cristina Miranda, Arnaldo, Ticiana Studart, Jaime, Roberto Lopes e
Irma, Carole Gubernikoff, Marta, Laura, Jaluza Barcelos, Grupo Hombu,
Grupo Tá na Rua, Boal, Amir Haddad, Silvia Aderde, Beto Coimbra, Emma-
nuel, Caique Botkai, Pedro, Joaquim, Milone, Otávio, Leninha, Márcia
Cabrita, Márcia Imbroisi, Paulo Carvalho, Vicente, Renata, Vicente Duque
Estrada, José Muniz, Flávio Bruno, Regina Machado, Landa Pinheiro, Bete
Bullara, Laura de Paula, Leo Gavina, Teo, Bruno Murtinho, Márcio, Vera
Zunino, Carmem Lúcia, Ricardo Paes, Paulo Eduardo, Caco e Titila, Cecília
Mussi, Claudinho, Maria do Carmo, Calico e Cecília, A Tia Ema, Wanda e
Emmanoel Carneiro Leão e tantos outros amigos.
Saúdam a bela e breve vida do queridlssimo BATS e convidam os que tiveram o
privilégio de conhecê-lo para uma homenagem na Missa de 7° Dia a ser
realizada no sábado, 09/10/93, às 11 horas, na Capela da Puc - Gávea.

TEMPO REGISTRO

20h47min 0.8m
baixamar

03h39min 0.3m

Pepino Imprópria

Avisos Religiosos e Fúnebres

585-4320
585-4476

Sábados após 12:00 horas/Domingos e Feriados
De 2a a 5a feira após 19:00 hs/6a feira após às 20 00 hs

580-5522
De 2J a 5o das 8:00 às 19:00 horas

6a feira das 8:00 às 20:00 horas JORNAL DO BRASIL
Sábados de 8:00 às 12:00 horas

Recreio

Leme imprópria

Galeão (RJ) roanbã.
Cumbica(SP) .I?.(P.R9.l!9!l!;.!Íí,.y.9®.Hl®.manh^-
Congonhas |SP) Tempo bom; f^SiSela manhã.
VlracopM(SP) To.!SI!!.í^.!íj>!&l!!!%..^J
Confins .(BH) Tempo bom. Visibilidade boa.
Brasilia Tempo bom. Visibilidade boa.
Manaus Tempo bom. Chuvas à tarde.
Fortaleza Tempo bom. Visibilidade boa.
Recife
Salvador Pa r/nublado. Vi s i b 11 idade boa.
Cuntiba .I®(!!RO.Çom; Néyoa pela manhã.
Pofto .Alegre  J?.[!?.P.í!.^n!:.^.t.y.Ç3.S®la.nianhã-Fonte: Tasa

poente 11h01mln

Minguante'30/9 a 8/10 8 a 15/10

"owa Crescente
J5 a 22/10 22 a 30/10
Fonte: Observatório
Nacional

16h36min

Grumari

São Conrado Imprópria
Leblon Imprópria
Ipanema Própria
Copacabana Própria

Urca Imprópria
Icaral Imprópria
Piratininga Própria

ttacoatiara Própria
Maricá Própria

Jaconè Própria
Araruama Imprópria
Cabo Frio Própria
Arraial do Cabo Própria
Búzios ' Própria
Rio das Ostras Própria
Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 1/10/93)
ISSÉÉBHPresidente Dutra (BR 110)Serviços de conservação doKm 163 ao Km 251 e nos Kms
262, 276, 318, 319 e 331. Obrasna ponte sobre o Rio Prata, no
Km 174. Meia pista no Km 225
(SP-RJ). Obras no acostamentonos Kms 243 e 314 (RJ-SP) e no298 (SP-RJ). No Km 311, em

Fora (BR 040)Estreitamento da pista no Km
Meia pista no Kms

e no Km 97Faixa da direita interdi-
Km 86 ao Km 88 (JF-Desvio no Km 121, ambos

os sentidos.
Rio - Santos (BR 101)nos Kms 34 e 63
(Santos-Rio) e em vários tre-entre o Km 80 e o Km 92.

Angra dos Reis. Trá-fego por variante pavimentadano Km 136.

Chicago  ctiuvas 26 07 Roma claro 25 19
Frankfurt | nubiado 17 10 Sanliago claro 22 10
Johanesburgo chuvas 18 11 Sao Francisco nubiado 17 14
Lira nubiado 22 15 Sydney claro 22 13
Lisboa daw' 21 15 Toquio nubiado 20 14
Londres chuvas ^ 16 11 Toronto claro 15 09
LK Angejas , nubiado 23 15; Viena claro 21 10
Mad;; nubiado 10 Washington nubiado 21 07

Rio - Campos (BR 101)
Trânsito normal.
Rio - Teresópolis (BR 110)
Estreitamento da pista no Km49 e obras no acostamento doKm 93.
Nfterol - Região dos Lagos
(RJ 100)

.. Obras de construção do cantei-ro central e dos acostamentos
! no Km 5.

Itaborai - Friburgo (RJ 110)
Obras no acostamento entre
Papucaia e Japuiba. Recapea-mento do Km 30 ao Km 32.Pista com passagem para um
sò veiculo, em Macuco.
Fonte: DNER/ DFR

nascente 05h26mln
poente 17hS4min

A previsão da Marinha parahoje na orla do Rio è de céunublado com chuvas, pas-sando a parcialmente nu-blado. Os ventos passam desudeste a leste, com veloci-dade de 10 a 15 nós. Mar desudeste com ondas de 1m a1,5m, em intervalos de 4 a 5segundos. A visibilidade va-ria de 4km a 10km. Em Nite-rói, temperatura da águaem torno de 22 graus.

11h32min

Cidade Condições max min Cidade Condições max min
Porto Velho par/nublado 32 20 Maceió nub/chuvas 31 21
Rio Branco par/nublado 33 18 Aracaju nub/chuvas 31 22
Manaus nublado 34 23 Salvador nub/chuvas 31 21
Boa Vista nub/chuvas 35 22 Cuiabá nublado 30 19

Palmas nub/chuvas 33 19 Brasilia nub/chuvas 26 16

Atenas claro 30 15 Miami nublado 31 25
Barcelona nublado 23 12 Montevidéu claro 20 06
Berlim nublado 18 08 Moscou ciara 12 00

Belém nub/chuvas 33 22 Campo Grande par/nublado 30 09
Macapá par/nublado 33 22 Goiânia nublado 30 16

São Luiz par/nublado 34 23 Belo Horizonte par/nublado 24 13
Teresina nublado 38 22 Vitória nub/chuvas 26 19
Fortaleza par/nublado 33 22 São Paulo par/nubiado 22 10
Natal nublado 31 22 Curitiba par/nublado 18 07
João Pessoa nublado 31 23
Recife nub/chuvas 31 22 Porto Alegre par/nublado 27 11
Fonte: INMET

Bruxelas nublado 17 11 Nova Iorque nublado 19 07
Buenos Aires ciaro 19 07 Paris nublado 17 12

IPúhlico vibra

Florianópolis par/nublado 24 12

Ismar Ingber

com Gabriel

no Imperator

O cantor inglês Peter Gabriel
apresentou ontem no Imperator,
no Méier, o segundo show de sua
temporada brasileira, após ter to-
cado na última quarta-feira em
São Paulo. O ex-integrante do
grupo Genesis tocou para a casa
lotada. Exatamente às 21h40, ele
entrou no palco para dar início ao
espetáculo vestindo calça de ma-
lha preta, botas pretas, camisa
branca, colete preto com botões
dourados e um jaleco branco. A
primeira música que tocou foi
Come talk to me, que levou a
platéia ao delírio. Depois, Gabriel
num português correto falou: "Eu
vou tentar falar um pouco de por-
tuguês, essa música se chama
Team". Depois dessa introdução,
Peter Gabriel continuou empol-
gando o público do Imperator. Peter Gabriel subiu ao palco do Imperator às 21h40 para o seu segundo show da temporada brasileira

Cidade Condições max min
Amsterdã nublado 16 11

Cidade Condições max min
México chuvas 22 11

?

unmm

¦ -jmb—

nascente

Avisos Religiosos e Funebres

585-4320
585-4476

Sabados apos 12:00 horas/Domingos e Feriados
De 2= a 5a feira apos 19:00 hs/6a feira ap6s 3s 20 00 hs

580-5522
De 2J a 5a das 8:00 as 19:00 horas

6= feira das 8:00 as 20:00 horas JORNAL DO BRASH
Sabados de 8:00 as 12:00 horas mmmmlmooan

t



Retirada de Jordan 
ja 

traz 
prejuizos

¦ Bolsa de Nova Iorque registra primeira baixa nas agoes do principal patrocinador do gigante do basquete norte-americano

NOVA 10RQUE - Apenas urn  Reu.er . _ „ . 
Arquivo.

dia depois de Michael Jordan ter f, , Am - FJTMIllIPl £>01111111 C mmm *ji
anup.ciado o final de sua carreira, ^ r • 

J. '
primeira baixa de agoes da Nike em . !>'.*<* * WOVO tCCHlCO O cISCO , ** 

<* j
52 semanas. 0 gigante norte-amen- ' A rivalidade entre Flamengo^e Vasco teve ontem • 

jMf 4£| I 
> ,

tipal ^trocmadoffll?^Jordan, fc 
•••••/ s6es. AtraSo por uma irrecusavel proposta financci- ^||||>jW\ •'•.^3 ¦ 4-

amargou uma queda de 5% de suas A, '' V 1; «, Emanuel Bonflm trocou a Gavea por Sao Janua- |t ¦* sf 'M V

^ 

^ 
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Mas os dirigentes da Nike atri- Jordan terti ntais patrocinadores porTijuca/Selector, Vasco/Santal e Flameng'o.
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previsto o langamento de um novo 'Air' TrvrHciri nao causa um impacto igual. 0
modelo de calgados para o natal.  Magic venceu ano passado 20 jo- 3^ / \L- gh

Grupo Sarah Lee, conglome- mauro ventura gos a mais do que na temporada m

rado que vende de salsicha a roupas ^ redenciais ele tem de sobra: anterior. E a propaganda ja con- mW Jf
de baixo, tambem se preocupa com ^ sorriso largo, carisma, ta- verge em peso para 0 jogador. A m ¦ A ft
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bolas de basquete. mas vai concentrar as maiores lha a estrela de 0 Neal, outros .

Jordan recebe anualmente US$ aten?5es: O'Neal inicia sua segun- jogadores surgem na corrida para gMI ^ mSTM
28 milhoes em patrocinios, tendo d® temporada depois de ter sido o lugar de Jordan: Barkley,
sua relir/pnte nrei'a a nromnver eleito rookie (novato) do ano e de Ewing, Johnson e Robinson. Isto ,sua reluzente careca a promover 13 ter uma m&lia, por jogo, de 23,4 garante uma NBA emocionante EstO COmemOraiKK)
artigos diferentes. Todas as empre- pontos 
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SE VOCE TEM MUITO PARA FALAR

feminino, apos sete das 10 eta- /R«\
pas, Adriana e Monroji estao em ZJ*\ |9 SRSSSST COM O SEU CONSUMIDORi NAO FALE, ESCREVA.
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Retirada de Jordan 
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Arquivo

; tf&lSr v» a rivalidade entre Flamengo e Vasco teve ontem
mais um episódio que certamentc alimentará discus-

ij[ BI. -¦¦¦¦- sões. Atraído por uma irrecusável proposta financei-
:.; . J| mt. ra, Emanuel Bonfim trocou a Gávea por São Januá-

ri°e ^tréia hoje, no Campeonato Estadual, contra
M* >f' o Jacarepaguá, como técnico da equipe do Vasco.

í^S^ ' .. •[JJ^^BBÊ^ÊÊSÊÊêl Há algum tempo os dirigentes do Vasco, em espe-
[ ciai Fernando Lima, vice-presidente de esportes ama-

' ¦ dores, 
conversavam com Emanuel. Os planos de

' .--¦lÉÉiMK ^txíÊÊÊS^ 
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transformar o basquete do clube num esporte verda-
deiramente forte e em condições de brigar não só pelo

tf- v'7 titulo estadual, mas também pelo Brasileiro, foram
.' ¦ t\\ 1JJ."'] exaustivamente detalhados para Emanuel.

\ f ' )mÈ k 
' 
...' Desde90 na Gávea, Emanuel estava cansado dos

<- '-SÈÈÍÈÊBÊÊÈ£Êk>'' problemas que enfrentava. Mesmo assim, não pensa-
V-. •; va em sair. Para isso, contribuíam o empenho e a

dedicação dos jogadores. No Vasco, a situação era
hr> diferente. O trabalho de Bira — ex-jogador do clube
W,}\ — não estava agradando. Desgastado com os atletas,

.'sua saída foi praticamente oficializada após a derrota
para o Flamengo, domingo. Logo após o jogo, os

dirigentes intensificaram as conversas com Emanuel.
^vÈáX Estadual — O segundo turno do Estadual mas-
'&&< culino começa esta noite, com os seguintes jogos

„ 
' 

ÍM:i (todos programados para 20h): Nova Friburgo x
. JÊ W? Ê Tijuca/Selector, Olaria x Flamengo, Jacarepaguá x

• íí JÊÉM Wr 
', -[0S Vasco/Santal, Jequiá x Liga Angrense, Fluminense x

JH Wr '• Grajaú e Hebraica x Botafogo. A Liga Angrense
, terminou o primeiro turno em primeiro lugar, seguida

Jordan terá mais tem^parasededicar a todos os seus patrocinadores por Tijuca/Selector, Vasco/Santal e Flamengo.
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As Carlos da Iluminação. Um baralho de auto-ajuda
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Bolsa de Nova Iorque registra primeira baixa nas ações do principal patrocinador do gigante do basquete norte-americano

Emanuel Bonfim é o
NOVA IORQUE — Apenas um

dia depois de Michael Jordan ter
anunciado o final de sua carreira, a
Bolsa de Nova Iorque registrou a
primeira baixa de ações da Nike em
52 semanas. O gigante norte-ameri-
cano dos artigos esportivos, e prin-
cipal patrocinador de Air Jordan,
amargou uma queda de 5% de suas
ações em Wall Street..

Foi a primeira de várias conse-
qüências previstas para a saída de
cena do maior jogador de basquete
do mundo. Só a linha Air Jordan
rende à Nike US$ 200 milhões dos
USS 3,9 bilhões que fatura anual-
mente. A empresa paga USS 18
milhões por ano ao astro. "Ele ago-
ra terá mais tempo para se dedicar
a nossa associação", arriscou a por-
ta-voz da Nike, Liz Dolan, abrindo
a possibilidade de que Jordan, além
de garoto-propaganda, se integre
ao quadro de diretores do grupo.

Mas analistas financeiros não
acham que será tão fácil assim. Pa-
ra eles, a decisão de Jordan cria
sérios problemas para a Nike, que
jà perde terreno na Europa para
dois gigantes de lá, Reebok e Con-
verse. Ontem, por exemplo, as
ações da Reebok acusaram alta em
Nova Iorque.

Mas os dirigentes da Nike atri-
buem a queda das ações da empresa
em Wall Street ao pânico dos invés-
tidores, no imediatismo do anúncio
do craque. "Michael Jordan não se
retirou da Nike. A colaboração que
já dura nove anos deve continuar",
disse o presidente do grupo, Philip
Knicht. O astro, inclusive, já tem
previsto o lançamento de um novo
modelo de calçados para o natal.

O Grupo Sarah Lee, conglome-
rado que vende de salsicha a roupas
de baixo, também se preocupa com
o futuro, após a parada de seu prin-
cipal patrocinado. O mesmo drama
atinge a General Mills, empresa de
cereais, a rede de fast-Joods McDo-
nald's e a Wilson, fabricante de
bolas de basquete.

Jordan recebe anualmente USS
28 milhões em patrocínios, tendo
sua reluzente careca a promover 13
artigos diferentes. Todas as empre-
sas com as quais tem vínculo espe-
ram que os contratos sejam manti-
dos e jogam suas esperanças nos
fatos de ele já ser um mito que
possivelmente transcenda a ativida-
de dentro das quadras e de ter
anunciado sua retirada no auge da
forma — e do faturamento. E tor-
cem para que ele esteja apenas dan-
do um tempo.

Yôlei inicia

circuito

em Icaraí
As melhores duplas do vôlei

de praia começam a disputar ho-
je, na Praia de Icaraí, em Nite-
rói, a etapa carioca do Circuito
Banco do Brasil. Adriana/Mòni-
ca e Isabel/Roseli no feminino;
Moreira/Garrido, atuais líderes
do ranking brasileiro, Franco/
Roberto Lopes e Guilherme/An-
dré, no masculino, são os favori-
tos para o prêmio de USS 4 mil
(USS 1,5 mil para o feminino)
oferecidos aos vencedores.

As 16 duplas que participam
no masculino -12 primeiras colo-
çadas no ranking e quatro do
qualifying - estão divididas em
quatro grupos de quatro. As duas
primeiras classificadas em cada
grupo passam para as quartas-de-
final. Entre as mulheres, as 12
duplas - oito primeiras do ranking
e quatro do qualifying - serão di-
vididas em três grupos de quatro.
As primeiras colocadas se classifi-
cam para as semifinais e as segun-
das jogam a repescagem para de-
finir a quarta vaga da semifinal.

Após a realização de 11 eta-
pas, os pernambucanos Moreira
e Garrido lideram o ranking. No
feminino, após sete das 10 eta-
pas, Adriana e Mônica estão em
primeiro.

Liga — A Leite Moça, sem
nenhum set perdido, lidera a Li-
ga Nacional feminina de vôlei,
após a realização da segunda ro-
dada. O time de Sorocaba ven-
ceu com tranqüilidade o Lagoa/
Federal por 3 a 0. Outros resul-
tados: Ponto Frio/Santa Rita 3 x
0 Completa/Sport; Nossa Caixa
3 x 1 Rioforte; L'Acqua di Fiori
3 x I BCN: Pinheiros 3 x 1 Soei-
jpa/Blue Life.

Reuter

ascoProposta irrecusável levou Emanuel para

Shaquille 0'Neal

¦ Ele p ode ser

o substituto de
'Air' 

Jordan
MAURO VENTURA

Credenciais 
ele tem de sobra:

sorriso largo, carisma, ta-
lento e 2,16m. Shaquille 0'Neal é
o maior trunfo da NBA para en-
frentar a perda de seu principal
chamariz, Michael Jordan. O pivô
de 21 anos do Orlando Magic está
a léguas de distância de Jordan,
mas vai concentrar as maiores
atenções: 0'Neal inicia sua segun-
da temporada depois de ter sido
eleito rookie (novato) do ano e de
ter uma média, por jogo, de 23,4
pontos (5o melhor), 13,9 rebotes
(2o), 3,53 bloqueios (2o) e 56,2%

de arremessos certos (4o). Desde
1985, quando Pat Ewing chegou
ao New York Knicks, um jogador
não causa um impacto igual. O
Magic venceu ano passado 20 jo-
gos a mais do que na temporada
anterior. E a propaganda já con-
verge em peso para o jogador. A
Reebok paga a ele USS 15 mi-
lhões por ano para ser seu garoto-
propaganda e lançou a linha de
tênis Shaq Attaq.

Ao mesmo tempo em que bri-
lha a estrela de 0'Neal, outros
jogadores surgem na corrida para
o lugar de Jordan: Barkley,
Ewing, Johnson e Robinson. Isto
garante uma NBA emocionante
para a temporada 93/94. Só que
sem Michael Jordan.

As estrelas que sobem

Charles Barkley .-.Phoenix Suns
Pat Ewing New York Knicks
David Robinson San Antonio Spurs
Shaquille 0'Neal Orlando Magic
Akirh Oia]uwon Houston Rockets
Kari Maione Utah Jazz
Larry Johson Chariotte Honets
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Indicações PAULO GAMA

1° Párao: Old Agile ¦ Kashan ¦ Robellus
a» Páreo: Noble Passion ¦ Dumkopf ¦ Osório da Toca
3* Páreos Play For ¦ Piraguara ¦ Fábio
4° Páreos Gold Music ¦ Dr.Vinito H Vendruscolo
5° Páreos Veered Babble ¦ Kemago ¦ Hill Top
6° Páreo: Don Jean ¦ Tussot ¦ Don Star
T° Páreos Aqualung R House of Common's ¦ Parkway
8° Páreo: lliliane H Inhatium ¦ Cleef Road
9° Páreo: Highcano ¦ Venture Capital ¦ Ker Laugh

10° Páreo: Ichris ¦ Galeon Airport ¦ Husslta
11" Páreos Ikram ¦ Instant Replay ¦ Un Premier
Acumuladas 2°6 (Noble Passion), 3°5 (Play For) e 7°5 (Aqua-
lung)

CBTU
Companhia Brasileira
de Urens Urbanos

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS: 0054/93
OBJETO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.ABERTURA: 29.10.93, às 9 00 horas
TOMADA DE PREÇOS: 0373/93
OBJETO: LUBRIFICANTE GRAXA E LUBRIFICANTE OLEO.ABERTURA: 29.10.93, às 10:00 horasOs interessados em participar deverão obtsr uma cópia do Edital no Departamentode Compras, situado à Praça Cristiano Ottoni. s/n°, sala 315. Centro — Rio deJaneiro, no horário das 08:00 às 12:00 e 13:30 ás 17:30 horas.DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PIAI

Está comemorando

seu aniversário com

uma superedição,

GUIA

ASTROLÓGICO

A partir desta

edição, caderno

especial com

as previsões
completas

para seu signa

SE VOCÊ TEM MUITO PARA FALAR

COM O SEU CONSUMIDOR: NÃO FALE, ESCREVA.
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1 para "™eiprJ^ mizando nas piadinhas. H i Wii- ~^§SS_, 1na segunda-feira. Frank Willid 

Quanto estreia de Senna com '
os FW15b, I

SafimaSeS^e^ rada^abLo mao do ultimo mes v* '> ^^H |
culo da Williams em 94 acompa- de contrato. Wilhams acha, porem,

de Ayrton ^t ^ao^ns to < 
"' _ 

^^'8
for'cttadoBPelo menos e o piano Janeiro. Estaria assim rompida BB^^WIk| 

jj
oficial de Frank. . . tradigao das fcrias;do pi .toto De «K UM
, A confirmagao do anuncio ofi- time novo, Senna devera ter moti- \ Wm
cial e a presenga de Hill solucionam vagao suficiente para trocar o verao > ~«- 

!¦
bs dois ultimos misterios da equipe. de Angra dos Reis pelo inverno ^agff * ' *: fe?y fl

Se Damon nao tivesse sido escolhi- britanico, engajando-se num pro- ^ ^m' w
do para continuar, nao teria moti- grama de testes para o Mundial que w* Ml 

¦
vos para ir a cerimonia. Quern dei- espera ha dois anos. 0 de seu quar- j\ ,h~ , i% .'¦ (V
xou escapar o detalhe definitivo to titulo. |§ $?£!&... 

'.^ 
I ^

sobre a formagao da Williams em ,—. £m ge|] Q|^m0 compromisso para if ;ffi fylj
94 foi Coulthard, incapaz de segu- 

a Marlboro, Ayrton Senna esteve on- 1 K
pr a noticia,ja que seu nome tam- 

^ em Buenos Aires, onde se encon- I a|J|

AecoTeativfs°eStrUh locais «™u com o presidente Carlos Menem | '« 
|| 

,||K

laiingfesa —-SBasil"^iU RoadfDid- humorado,opiloto brasileirodisseque \ jMH
cot, Berks 0X11 7HW. Devera se- gostaria de ver Menem, a quern so- HM 

JHBHp^l jR f HH'guir o ritual discreto de todos os nhava conhecer, ocupando a pres.den- KMH *\->• 
hBHHKI JNf ISH ^1'Ml

anuncios oficiais da Williams, com cia do Brasd, com Dommgo Cavallo &|K^% • * /JWjl 9H
•as presengas de Frank, seus dois noMinisteriodaFazenda.Edefendeu ^ ' 

lilillriM^W ' Hllr
pilotos e o diretor tecnico Patrick a volta do GP da Argentina deFl. HR|/ - r4 -/ 

Jf , # .- ^JTV, ¦ j 3'm <

Head. Como a ocasiao e encarada temporada deveria vottarj ser aberta ^ -' 
^|| ^ mm ^ 

ea uipe rumo a um periodo de total da no Brasil", afirmou. Senna usou no encontro com Menem, ni —I

Carlo Wrede ————- 1
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Fangio na corrida dos sonhos

i Vv ^ . 
|<cj ^ 

^as^i'de 
f© 

^'^comp'^a"^^ 

vl'

^ 
^ circuito |

Paulo Jiidice e um dos lideres do movimentop^ara sahar o a^todromo Jat, as 2'lh30 da noite de hoje. 0 :- | lmMO^; 12° Jody Scheckter, a I
_ Crondmeiro especial do canal Top .Sv/'^ 

' ' g5a>^BL J* uma volta; 13' Emerson Fiitipuldi,
TTn)5n ruAtX fllltonromo Sport alinhano mesmo griddc U&#-J ''''- 

J%tWM fW a uma volta; 14" James Hunt, 52 a
Ulliao pt^lU 

dUlUUIUlllU largada os 23 campeoes mundiais ' 
.f\ > If Jj Ji uma volta; 15° Denis Hulme, 52 a

¦ rD,,N1A  Segundo Judice, o asfaltamento de F 1 em historico tira-teima. y > Jjjg, uma volta; 16° Mike Hawthorn,
ester Lit , da pista seria a unica obra a cargo Uma corrida simulada no circuito 52 a uma volta; 17° Mario An-

Os dias de ostracismo do Au o- 
^ prefeitura, porque ela usaria sua de Monza, com a ajuda de um -dretti, 52 voltas; 18° Jochen I

dromo Nelson Piquet estao,conta- usina de asfaUo n5o teria computador, mostrou quem c 
Rindt, a uma volta; 19° John Siir-

dos, se depender de inn grupo de 
^espesa muit0 grande. 

"E como as- mesmo o rei. E nada de Prost. 0 "^jWWgfl^ WT 
tees a uma vol&j':Keke Ros^

Pi?;:p=» faltar uma avenida de cinco quilo- hoimem e 
berg, a duas voltas; 21° Graham

Liderados pelo piloto e empresa- ^^ao dTdinhefro^para a pre- anos 50 com um pentacampeona- 
" * Hill> abandono na 44a volta; 22°

rio Paulo Judice, eles entregrarao, Jeitura flca barato." to, divertindo-se atras do volante Phil Hill, abandono na 41a volta;
semana que vem, ao presidente da „ d 0 autodro- de sua baratinha. ^9^ 23° Alan Jones, abandono na 6a

S®io4a7BAir<WouUma finSZpoltaTca^A 
miqPS!m Fmgio,prlmlrotW^^SW^BS^^

ssssrts irs»^r. iMMfflgi ¦-rfflfflM
nal- r ... neticfies estaduais "0 automobilis- todos os campeoes corressem jun- WiO A carreira dos pilotos foi divi-

Interditado pela defesa civil por peta?oes esta I tos hoje) daria Fangio na cabega. wBMBEg Fannia F^B»1M1 dida em quatro partes Para cada
causa do mau estado das arquiban- mo eanoca sempre toi ponia 

A ira de Alain Prost diante da IMBIBiB , I * ' ^Fj^7 uma das partes foi atnbuida a se-
cadas, e pela Confederagao Brasi- langa noBras. \ P , ,• corrida 

simulada por computagao /23Sl34km/h) guinte pontuagao: 10 pontos por I
fcta de Automobiltao, devido IfSnao^UtariauW *'"¦ 

Sfll Sda"°eP15^
ma ™ser»a?ao da pista, 0 auto- 

io S?p"n- Fangio no Mercedes BenzWIWf ¦ Senna |^SSS^l^TjSnCtalfc 1 fcllndSldromo da am prejaizo mensal de p 
E| 

' 
ma „ualUiclade sua frente. Muito pior seria o bar- » Tm22s637 h. ,'T'i Im»782 I plra os que correram menos de 13

USS S mil. De acordo com o proje- 'ten 
«lu» *o mgol| a p„le-p<mtm e a ¦<SW»g»wMr J&T W«-X J „t„,as por parte foi atribaido um

to, em tres a quatro meses, serao enorme ae empregus c icm segunda colocagao do arqui-rival L -"nm&M LfirioL Hp n 7 p,™ os nue fize-
feitasreformas no valor de US$1,5 interesses empresar.ais, inclusive da A^on Senna. Os numeros da
milhao, incluindo arquibancadas, industna de auto-pegas , diz Judi- carrdra de Senna jogaram 0 fran- ^oeficiente S de 12 Com a
boxes,banheiroseoapoioaoreca- Ce, atual campeao brasdeiro de ^ tetracampea0 para o terceiro Jj p|
peamento da pista (guard-rail, gra- Marcas e Pilotos, que acena ate , n0 p6dio de todos os tem- 1 IT* m| mrx. ? 'itUHB r«nvPrtiS
des, etc), e seriam absorvidas todas com a possibilidade da volta da F Jfi. ^ «St£i em Monra Os
as despesas de maimtengao, sem a0 Rio> «o contrato com lnterlagos As carreiras dos pilotos foram ' 

:;WT ^MIKl ?!lnos de cada auarto de carreirademissao de funconanos. A medio 
^ 94 g dificil) mas com computadas ate o ultimo GP de _ t -V ? -- --JHp fmP f 

* dl™

cola de pilotagem. corrida para o Rio. 'Corrida simulada no circuito de Monza

|tg " R | I : ^ ; r j Rogerio'santista'
' 8 ''' '' i an»l° ^ i 0 campeao olimpico Rogerio Sam-

a Aj $f 
A" '' ^ 

I Fangio,8cinco vezes campeao i medalha de bronze no Mundial de
Em Be ^| mundial de Formula 1, recebe judo no Canada, volta aos tatamis

''flwMBShi" ! hoje alta do Hospital Santa j neste fim de semana, em Guarulhos,
- ¦ ,.r£ jijimi m. ** j Catalina, de Stuttgart, Ale- j nos Jogos Abertos do Interior, lutan-

WT^|III | ff"* \ : manha, onde esteve internado : do pela cidade de Santos. Para Roge-

J^l JbWaUnyM i para tratar de uma infecgao j rio, sera dificil a vitoria por equipes
0t0 ^.Tli % 

1 i intestinal. Fangio. que foi a : porque os lutadores enfrentam adver-

TjIOHI ^jraiKr 1 ; Alemanha partidpar do &ilao i sarios de varias categorias.
Hlfffe H Ml I Jr%l I J _____ ?-¦'m i|fc. : Internacional do Automovel. i

j j esta internado ha uma sema- j Mafia no l)OXe

JBt * ' I na. O ex-piloto argentino, de j O York Post informou ontem

Jl*frC presents na vida da geme. ,' j 82 anos, venceu os Mundiais qUe Don King, folclorico empresario
*«¦>» / "" : deF 1 de 1951,54,55,56e57, : de boxe, tem relagoes comerciais com

I HB : ganhando 23 dos 51 grandes : John Gotti e Matty El Caballo lanniel-
As noticias mals importaJites sobre o transito do ^m 1 \ premios que disputou. Ele es- : lo, dois conhecidos chefoes da mafia
Grande Rio estao no Reporter Aereo. JB/BAUERJ. # I i ta na Alemanha a convite da : norte-americana. De acordo com o

Diariamente ouvindo as radios: JB/FM, Cidade/ j Mercedes Benz. pela qual foi | jornal, o FBI possui documents que
FM, FM 105, Opus 90/FM e Tropical/FM. voce I campeao em 54 e 55. I podem incriminar King e proporcio-
vai conhecer os melhores camtahos do Rio I... -t  •': nar uma devassa em suas contas.

WSus£no enco^S!M^^^Sda, a íuMkíade ^en^u a wlta d° GPa^entmo

Antônio Andrade—09/12/57

<P simulado dos campeões
Arte/JBFdngío, primeiro entre os primeiros no

Juan Fangio
1h18m 26s424
(235,134km/h)

Ayrton
Senna
1m22s637

(253,520km/h)

Jim Clark
1m26s782

(240,605km/h)

voncedor

'Corrida simulada no circuito de Monza

k

a Equipe revela na segunda-feira seus pilotos para 94. Damon Hill deve continuar como segundo e David Coulthard 
^ 

testes

monopólio de títulos mundiais na F
1, a assessoria de imprensa pediu ao

patrão que seja menos cínico com
os jornalistas e procure tratar Hill
com a máxima deferência, econo-

MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente
¦ LONDRES — A Williams convi-
dou a mídia especializada em Fór-

N»1 »T 
S£"®2® HH « Piadinhas.na segunda-feira. Frank Wi liams tQ . ^tréia de

revelara então o nome dos tres pilo-
tos da equipe campeã do mundo na

próxima temporada. Dois, o segun-
do piloto Damon Hill e o de testes
David Coulthard, estarão presen-
tes. Mas a maior estrela do espeta-
pulo da Williams em 94 acompa-
nhará de longe. Ayrton Senna
testará no Brasil quando seu nome
for citado. Pelo menos é o plano
oficial de Frank. , .
í A confírmagão do anuncio oti-

Quanto à estréia de Senna com
os FW15b, ele tem contrato com a
McLaren até 31 de dezembro. É
tradição na F 1 as equipes libera-
rem seus pilotos ao final da tempo-
rada, abrindo mão do último mês
de contrato. Williams acha, porém,
que a McLaren não fará isso, e que
só terá o brasileiro a partir de 1 de
janeiro. Estaria assim rompida a
tradição das férias do piloto. De
time novo, Senna deverá ter moti-i r\ lUiuiiüiayuu

ciai e a presença de Hill solucionam vagão suficiente para trocar o verão

ps dois últimos mistérios da equipe, de Angra dos Reis pelo inverno

Se Damon não tivesse sido escolhi-
do para continuar, não teria moti-
'vos 

para ir à cerimônia. Quem dei-
xou escapar o detalhe definitivo
sobre a formação da Williams em
94 foi Coulthard, incapaz de segu-
rajj a notícia, já que seu nome tam-
bém estará sendo confirmado.

A coletiva será às 14h locais
(10h, de Brasília), na sede da fábri-
ca inglesa — Basil Hill Road, Did-
cot, Berks 0X11 7HW. Deverá se-
guir o ritual discreto de todos os
anúncios oficiais da Williams, com
as presenças de Frank, seus dois
.'pilotos e o diretor técnico Patrick
Head. Como a ocasião é encarada
como nova etapa na evolução da
equipe rumo a um período de total

britânico, engajando-se num pro-
grama de testes para o Mundial que
espera há dois anos. O de seu quar-
to título.

? Em seu último compromisso para
a Marlboro, Ayrton Senna esteve on-
tem em Buenos Aires, onde se encon-
trou com o presidente Carlos Menem
na Casa Rosada. Diplomático e bem-
humorado, o piloto brasileiro disse que
gostaria de ver Menem, a quem so-
nhava conhecer, ocupando a presidên-
cia do Brasil, com Domingo Cavallo
no Ministério da Fazenda. E defendeu
a volta do GP da Argentina de F1. "A

temporada deveria voltar a ser aberta
com uma prova aqui e outra em segui-
da no Brasil", afirmou.

Cario Wrede
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Paulo Júdice è um dos líderes do movimento para salvar o autódromo

autódromo

Segundo Júdice, o asfaltamento
da pista seria a única obra a cargo
da prefeitura, porque ela usaria sua
própria usina de asfalto e não teria
despesa muito grande. 

"É como as-
faltar uma avenida de cinco quilo-
metros. O que para nós seria um
caminhão de dinheiro, para a pre-
feitura fica barato."

A idéia de arrendar o autódro-
mo sergiu há pouco mais de um
mês, quando a CBA interditou a
pista para competições nacionais.
Atualmente, ele abriga apenas com-
petições estaduais. "O automobilis-
mo carioca sempre foi ponta de
lança no Brasil. Não podemos ago-
ra deixá-lo morrer. Além disso, o
automobilismo não é apenas um
esporte de elite, como muitos pen-
sam. Ele gera uma quantidade
enorme de empregos e tem muitos
interesses empresariais, inclusive da
indústria de auto-peças", diz Júdi-
ce, atual campeão brasileiro de
Marcas e Pilotos, que acena até
com a possibilidade da volta da F 1
ao Rio. "O contrato com Interlagos
acaba em 94. É difícil, mas com o
nosso autódromo em boas condi-

ções, podemos tentar a volta da
corrida para o Rio."

União pelo
ESTER LIMA

1 Os dias de ostracismo do Autó-
dromo Nélson Piquet estão conta-
dos, se depender de um grupo de

pilotos, empresários e pessoas li-

gadas ao automobilismo carioca.
Liderados pelo piloto e empresá-
rio Paulo Júdice, eles entregrarão,
semana que vem, ao presidente da
Riotur, José Eduardo Guinle, um

projeto de arrendamento do local
por 20 anos, para recolocá-lo nos
calendários nacional e internacio-
nal.

Interditado pela defesa civil, por
causa do mau estado das arquiban-
cadas, e pela Confederação Brasi-
leira de Automobilismo, devido à
má conservação da pista, o autó-
dromo dá um prejuízo mensal de
USS 5 mil. De acordo com o proje-
to, em três a quatro meses, serão
feitas reformas no valor de USS 1,5
milhão, incluindo arquibancadas,
boxes, banheiros e o apoio ao reca-
peamento da pista (guard-rail, gra-
des, etc), e seriam absorvidas todas
as despesas de manutenção, sem
demissão de funcionários. A médio
prazo, seriam criados o museu do
automóvel, um parque aquático,
uma pista de motocross e uma es-
cola de pilotagem.

io na corrida dos sonhos

¦ GP simulado de

campeões na TV

tem Senna em 2o

MARIUCHA MONERÓ

f\rame-rame.de mais uma vi-
Vj tória de Alain Prost na Fór-
mula 1 pode ir-se despedindo. O
baixinho francês que conspirou e
empurrou Nigel Mansel para fora
da pista em 1993 e correu da raia,
preferindo a aposentadoria ao |
duelo com Ayrton Senna em 1
igualdade de condições no ano
que vem, odiaria assistir à Globo-
sat. às 21h30 da noite de hoje. O
Cronômetro especial do canal Top
Sport alinha no mesmo grid de
largada os 23 campeões mundiais
de F 1 em histórico tira-teima.
Uma corrida simulada no circuito i
de Monza, com a ajuda de um
computador, mostrou quem é
mesmo o rei. E nada de Prost. O
homem é Juan-Manuel Fangio, o
incrível argentino que dominou os
anos 50 com um pentacampeona-
to, divertindo-se atrás do volante
de sua baratinha.

O computador pôs um ponto
final na polêmica. A máquina
processou números e mais núme-
ros e deu seu resultado final: se
todos os campeões corressem jun-
tos hoje, daria Fangio na cabeça.
A ira de Alain Prost diante da
corrida simulada por computação
na Globosat não se limitaria a ver
Fangio no Mercedes Benz W196 à
sua frente. Muito pior seria o bai-
xinho engolir a pole-position e a
segunda colocação do arqui-rival
Ayrton Senna. Os números da
carreira de Senna jogaram o fran-
cês tetracampeão para o terceiro
lugar no pódio de todos os tem-

pos.
As carreiras dos pilotos foram

computadas até o último GP de
Portugal e avaliadas segundo pa-
râmetros da revista argentina El

Gráfico. O cronômetro especial
passa de forma compacta a prova
fictícia de 307,400 km, em 53 vol-
tas no circuito de Monza. Nélson
Piquet termina no 9o lugar e
Emerson Fittipaldi, no 13°.

Classificação — Io Juan-
Manuel Fangio, Ihl8m26s424
(235,134km/h); 2o Ayrton Senna, a
10s833; 3. Alain Prost, a 18s954;
4o Jim Clark, a 27sl94; 5o Jackie
Stewart, a 36s884; 6o Alberto As-
cari, a 44s619; T Nigel Mansell, a
Iml4sl07; 8o Niki Lauda, a
Iml4s532; 9o Nélson Piquet, a
Iml5s739; 10° Giusepe Farina, a
Iml6s810; 11° Jack Brabham, a
Im30sl02; 12° Jody Scheckter, a
uma volta; 13° Emerson Fittipaldi,
a uma volta; 14° James Hunt, 52 a
uma volta; 15° Denis Hulme, 52 a
uma volta; 16° Mike Hawthorn,
52 a uma volta; 17° Mario An-
dretti, 52 voltas; 18° Jochen
Rindt, a uma volta; 19° John Sür-
tees, a uma volta; 20° Keke Ros-
berg, a duas voltas; 21° Grahatn
Hill, abandono na 44a volta; 22°
Phil Hill, abandono na 41a volta;
23° Alan Jones, abandono na 6a
volta.

O critério

Q A carreira dos pilotos foi divi-
dida em quatro partes. Para cada
uma das partes foi atribuída a se-
guinte pontuação: 10 pontos por
vitória, 5 por um lugar no pódio, 1
pela volta mais rápida e 15 por
título mundial.
Para os que correram menos de 13
provas por parte foi atribuído um
coeficiente de 0,7. Para os que fize-
ram mais de 30 corridas por perío-
do o coeficiente foi de 1,2. Com a
ajuda de equações de 2o e 3o grau,
esses coeficientes foram convertidos
em tempos de volta em Monza. Os
tempos de cada quarto de carreira
foram somados para se chegar ao
resultado final.

REPÓRTER AÉREO
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Presente na vida da gente

AR

NOTÍCIAS
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As notícias mais importantes sobre o trânsito do

Grande Rio estão no Repórter Aéreo. JB/BANERJ.

Diariamente ouvindo as rádios: JB/FM, Cidade/

FM, FM 105, Opus 90/FM e Tropical/FM. você

vai conhecer os melhores caminhos do Rio
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Fangio bem

O argentino Juan Manuel
Fangio, cinco vezes campeão
mundial de Fórmula 1, recebe
hoje alta do Hospital Santa
Catalina, de Stuttgart, Ale-
manha, onde esteve internado
para tratar de uma infecção
intestinal. Fangio, que foi à
Alemanha participar do Salão
Internacional do Automóvel,
está internado há uma sema-
na. O ex-piloto argentino, de
82 anos, venceu os Mundiais
de F 1 de 1951,54,55,56 e 57,

ganhando 23 dos 51 grandes
| prêmios que disputou. Ele es-

| tá na Alemanha a convite da

| Mercedes Benz, pela qual foi
; campeão em 54 e 55.

Rogério 
'santista'

O campeão olímpico Rogério Sam-
paio, que recentemente conquistou a
medalha de bronze no Mundial de

judô no Canadá, volta aos tatamis
neste fim de semana, em Guarulhos,
nos Jogos Abertos do Interior, lutan-
do pela cidade de Santos. Para Rogé-
rio, será difícil a vitória por equipes
porque os lutadores enfrentam adver-
sários de várias categorias.

Máfia no boxe
O New York Post informou ontem

que Don King, folclórico empresário
de boxe, tem relações comerciais com
John Gotti e Matty El Caballo Ianniel-
lo, dois conhecidos chefões da máfia
norte-americana. De acordo com o
jornal, o FBI possui documentos que
podem incriminar King e proporcio-
nar uma devassa em suas contas.
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Renato, enlim, devera voltar If 
Q I SERGIO I I

¦ Atacante treina e pode reforgar o Flamengo contra o Bahia, amanha, no Maracana « NORONHA
^ , _A .. Carlos Mesqulta — 23/9/93 n//Depots de 70 dias sem jogar—

sua ultima parlida foi em 31 de pf?* 
julho, na derrota para o Brugges |§: '' IMBHjrf" %|§ff
por 2 a 0, na Belgica — Renato , lH Hi 

'8 rrr i»
pode, enfim, reaparecer no time do Hp 

''IB 
J.0CI1O

Flamengo. A esperada volta do • 
u daria tudo 'tra saber sionilismo 0 basquete lhc ofc

'acontow 
amanh£ wnS'oBahiaJ W > >, > M Ecomo se scntc um ho- raxm tudo, inclusive o tedio.

as I7h, no Maracana, na primeira IMp flH| f|* ||fP» 
'^<11 mcm <luc abandona a fama g

partida do time pelo segundo turno * >« • a fortuna aos 30 anos. E o faz Mai tcrminou o joao con-
do Campeonato Brasileiro. L llillik. > il cm P'cna capaz ainda jra 0 Fluminensc c os joga-

Ontem, Renato participou de ' 
^>*0 W 

deencherestechos,movimen- dores do Vasco ja manifesta-

Lisboae,embora aindanaosesinta ^ I blicidade e de manter o seu diretoda 
piara^rar osjogos

atacante'sofreu cirurgia na perna jj A dureza dos treinamen- acomrce^c^

^n^^rontratcfc^o^ mjdia? A sensagao de ja ter partidas na Vila Belmiro

Olimpia, na estreia do Flamengo pies tedio? A pressao na Vila Belmiro
na Supercopa, os rubro-negros nao - A vida de Michael Jordan chega a ser insuportavel, dada .
acharam o resultado tao ruim. i &•' > :• | foi conduzida com inteligen- a proximidade da torcida com"Evidentemente nao foi o que dese- M mf |f| cia e dcterminagao. Ficl a scus os jogadores, mas cm Sao Ja-
javamos. Mas se analisarmos nossa compromissos sempre soube nuario existc uma distancia
situagao dentro da competigao, le- honra-los, mesmo as grandes consideravel, em que apenas

dividas do golfe, sua grande

peIo raciocinio do treinador do BBBffiBll aUS$ 1 mil o buraco!p§agan- ^osJogadoSo Vascoqueo
Flamengo, cada fase da Supercopa Renato treinou, ainda nao se sente totalmente confiante, mas se coloca a disposifao de Junior para voltar do a todos corretamente, sem clube tem um dos melhores"e um jogode 180 minutos".Os90 chiar. Alias, nao me espanta- est^diosdopais5invejado porprimeiros foram disputados em As- ria se ele tentasse o golfe pro- oqo/ dos concorrentes E so-
sSdSSe^S™1^ Alpir nnnfi^TlPf) P ia f™l.porque a competi- bretudo, esta um brinco de

Sl^^«ad0da"prtJta ICCOIira 
comiancae ia tmd.de faz partedesu.per- tatratado.Naosepode.lar

Mas 17h. Mas a Corifederaio , ¦, ^ , , 
sonaiiaaae. 

as costas para um patrimonio
Sulamericana marca a partida para I QflPQ HAfiQllA €1 Mq ITVIDIPQ C 

Mas ele nao deixou de trei- como o de Sao Januario.
quarta as 21 h. "Precisamos apenas l€tllv/(l IXVy&C&JLJIvr C%Vr JL d-lllllyll fln nar nas Olimpiadas de Barce- g
;que virar o jogo. Estamos perdendo 5 lona pelo simples prazer de Pode ser aue as coisas
por 1 a 0 e temos 90 minutos para A vitoria sobre o Fluminense Alcir elogiou o Palmeiras, colo- Fluminense nao deixou Alcir plena- : Ik ^ selecao ameri- . Ireverter o placar ao nosso favor", deu ao Vasco a confianga que o cou o campeao paulista entre os mente satisfeito. Chegou a pensar f 

' 
t, t 

muaem, mas aqueies qu
completa o tecnico. time precisava. E isso pode ser veri- favoritos a disputa do titulo mas que o Vasco aplicaria uma goleada 03113 um contrato com acnam que existe uma joga-

A partida de volta sera no Ma- ficado atraves do tecnico Alcir Por- avisou que o Vasco tera que jogar historica mas chegou a temer pelo Reebok, e Michael, como al- da para tirar Alcir e colocar

racana, a pedido de Junior e dos tela- EIe> Que no final de 561113113 como se estivesse atuando no Ma- empate tricolor. "Eles tiveramduas guns outros jogadores, tinha Roberto em seu lugar estao,

jogadores. A principio, o jogo seria passado estava amea^ado no cargo, racana. Ele acha que se o time re- chances claras de gol. Se empatam contrato com a Nike. Ele nao en<iuai?*?' equivocados.
no Caio Martins, em Niteroi. 6 a8ora um dos Que mais acredita cuar, tentantoexplorar oscontra-a- as coisas poderiam se complicar. mipria <spr nimarln n<wnHn jogada e juntar Roberto
"Num campo maior, levamos van- na classificagao para a pr6xima fa- taques, sera pressionado e acabara jsso nao pode ac0ntecer", esbrave- M 

, 
' . Dinamite e Eurico Miranda,

lagem", analisou o tecnico. Para se- Otimista, ja recorre ate a seu cedendo o gol. 
"Temos 

que atacar jou. a formagao para amanha de- matenal da marca rival. refazendo uma dupla que
partida de amanha, com o Bahia, Pr6P»° retrospecto a frente do time normalmente, tendo, obviamente, veri ser a mesma que enfrentou o O contrato dele era de US$ nasceu no esporte mas esta
no Maracana, alem da possivel vol- ' °S defe.nsi;os "ece?sd" Fluminense, dependendo apenas da 30 milhoes, um compromisso de olho em outra coisa-
ta de Renato, Junior pode fazer res Que enfrentarao o Palmeiras rios I explicou, nao descartando o ... . , . ,a .. f . A nnlitira
pudangas que serao definidas no amanha a tarde, no Pacaembu. empate com bom resultado. "O im- hbera?a0 de Sllas' ^ue saiu de cam" tao forte na entrcga das A p0lltlCa>
treino de hoje, na Gavea. Nelio, "Esse ano eles ja enfrentraram o portante neste campeonato 6 somar P° se queixando de uma pancada medalhas ele usou uma ban- D
que foi mal em Assungao, pode sair Vasco duas vezes e nao venceram pontos", lembrou. na perna. A confirmapao saira no deira americana sobre o om- Como e que voce, vascai-
para a entrada de Edu Lima. uma", fustigou. A atua?ao na vitoria sobre o treino.de hoje de manha. bro, nao por patriotismo, mas no' prefere o time do Vasco:
L T _ —j  porque com este expediente com ®ernardo ,e s° -

hnitnc M . com Bernardo, so com Silas,
move floras _ t _ a  _  _ 

- 
^ _ 7 ^ conseguiu tapar a marca da ousera nenhumdosdois?

de jejum P A C A T HE PHD A r A n 

"od^racdaiha, „0 

uecorr6tDSotMio

I I ANA r I I r I (IK A I All t.cos OS preraiM. tote a, urafje„Pco*T.o
alvinegro \^L 1^1 JL EJ tJ 3L\L 1 vl 1 V 

competiooes. Ganhou fama e me atiro deste predio."
5 Em nove horas voce pode fazer T fortuna, em dez anos de profis- (rMo-BiquiniCavadao)
Ijima viagem entre o Rio e Paris, Aw • _ A ^ ^ » 
assistir a um dia.de desfile de Esco- i T I
las de Samba ou a seis corridas de ljLI||j| IJII L I 1II l/||j| ||| 1/1 t^i 9

Efsss ISM CUAL DUD mm\)h>jZ0 
&»«***** *s*»

cumprir mais de uma jornada de jmllffl I 
"¦ . f •

o terapo ,»e o Bo,afog„ POOC pCfdeT 
tCCIllCO 

|esta sem marcar no atual Campeo- j$St jT ......
nato Brasileiro — siio ao todo seis / 

'*}/ 
I A nan tncolor, cada vez mais maiona deles foi decepcionante,-

jogos em branco . Jv / Jr *- perdida, esta prestes a perder nao ha mais qualquer esperan?a<
O time ganhou a Copa Conme- ^ MW "nico vest®° deJucidez que Ihe de aproveitar esses jogadores. 

"

bol, ha pouco mais de uma semana, X #/# ^s!a: ?eu O tecnico Um elefonema receb.do anteon-
mas seus torcedores tem outro mo- M W Nels,nho J4"f° e,sconde 0 cansa" teum fo1 outro fator a 

^ 
Nelsi"

tivo para preocupa?ao. Ha exatos jM ' - • - , \ 
com a ffa de de nho » ^nm em sai,n Tlv,e uma

23 dias que a equipe nao consegue /# -M A 
alguns jogadores e deixou claro sondagemjara voltar a dingifj

veneer uma partida. jf £ : > • S*V que nova derrota, domingo, no uma selecao do mundo arabe.
x, . . , , ,  Jr f im J;,, /> Maracana (oficialmente a saida Mesmo que nao saia agora, Nelsi-
es 

e Per|o °-°^" J £ m ; ml /m 
'JSi de Laranjeirassedevea uma cam- nho dificilmente fica no clube pa-to partidas duas te qrnis 

«L panha contra a fome que acoutece ra 94. "Enquanto eu fear, e comdesprest.giada Taca Cidade do Rio Hk* 
JU no clube, naquele dia, mas a reali- isso que teios que seguir. Mas ode Janc.ro Perdcu inctave. para JT dade e que se trata de fuga da Fluminense predsa de uma reform

nha kia tdo com um time misto rore/ii) para o Oremio, o levari mulapao total. Ha jogadores qu«
am- ¦ • • j- \o/ Jm-Jp pedir demissao. foram formados aqui e encerra-s

l5^"oSSa^'5 i AgotatfAguapamapad^a

a 0 sobre o Atletico Mineiro pelas Dia 17 de encomenda' 0 
^ 

combina com cada ambiente' 
^oTcS^ Ri? cia indireta a Marcelo Barreto e

semifinals da Conmebol. Depois outubro, o / 7 como aproveitar melhor os espaqos, adequa(;ao de Laraneir^ (derrota 
'por 

3 a 
'l 

pa- Wallace. Para completar, Lira,
disso, so empates e derrotas. 0 time Jornal do Brasil materiais e muito mais. Uma oportunidade sob medida ra o Campo Grande). "Ainda nao com distensao, dificilmente volta
nao conseguiu ganhar sequer no vaj pUblicar um especial Para sua mensagem ser decorada por milhares de estou fora. Mas em caso de nova no Brasileiro.

tomeio sul-americano—'s6^dobrou me"10r 
clue a encomenda consumidores dispostosa nao mediresforqospara tornarsuas derrota posso sair para ver se Em meio 4 troca de acusa?5es

o Peiiarol nos penaltis em partida suas venc^a5' |0 Especial Sob Medida que vem no seu casas mais praticas ebonitas. Anuncie no Especial Sob Medida coisa melhora. Tenho recebido entre jogadores, o presidente Ar~

que so marcou em jog'ada de bola Caderno Casa e Decoraqao. Nele voce vai encontrar artigos do Caderno Casa e Decoraqao. A melhor maneira de fazer aP°'° ^a torc'da e da diretoria, sei naldo Santiago preferiu atribuir a,
narada e reportagens tratando de tudo sobre moveis feitos por seus lucros passarem das medidas. que eles confiam em mim. Mas fase ao estresse. Nao e a torcida?

•Wt ' 
(on(„ m;nun tenho amor proprio e o cansaQO inteira, mas ha psicopatas profis-rNunca perai tanto e Ficha T&nica: Ediqao: 17 de outubro • Fecliamento: 13 de outubro • Entrega de Materiais: 14 de outubro • Maiores esta aumentando. Ha jogadores sionais no meio deles insuflando-

C I s A^berto^orres6^^!^!^- Informaqoes: 
Entre em contato com nosso Departamento Comercial pelos telefones: 585-4566/585-4343/585-4328. clue precisam honrar a camisa do 0s outros. 0 time fica nervoso. Ja;

one Imnn. ^ inaa. Fluminense." sugeri que se colocassem televi-,

dor—e tamtam como treinador "JJJ" 1 Ontem acabaram as ultimas soes no vestiario, com desenhos'
cansou de acumular vitonas, espe- f OCO 0 I JAPOfQPQA 

esperangas do tecnico mudar do Tom e Jerry, para relaxar os;
cialmente no Santos, ondejogou ao V' IvvvUl (lyilU time com os jogadores que vi- jogadores", disse Arnaldo, ante;
lado de Pele. se acost  nham disputando a Copa Rio. "A boquiabertos interlocutores. t«

fc
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Renato, enfim, deverá voltar SÉRGIO

NORONHA¦ Atacante treina e pode reforçar o Flamengo contra o Bahia, amanhã, no Maracanã
^ . _A .. Carlos Mesquita — 23/9/93
Depois de 70 dias sem jogar ——

sua última partida foi em 31 de
julho, na derrota para o Brugges 

'"'jgvlf

por 2 a 0, na Bélgica — Renato - 4-
pode, enfim, reaparecer no time do •J
¦Flamengo. A esperada volta do t -
mais caro jogador do elenco deve
acontecer amanhã, contra o Bahia,
às 17h, no Maracanã, na primeira , /JT
partida do time pelo segundo turno , V
do Campeonato Brasileiro. |f||

Ontem, Renato participou de '
um coletivo na Faculdade Nuno
Lisboa e, embora ainda não se sinta - - ,
totalmente confiante, se colocou à
disposição do técnico Júnior. O
atacante sofreu cirurgia na perna
esquerda há dois meses. Renato
ainda negocia sua ida para o Japão
em 94 e tem contrato com o Fia- "
mengo até dezembro.

Apesar da derrota por 1 a 0 para 
' - •

o Olímpia, na estréia do Flamengo ' ' è
na Supercopa, os rubro-negros não ? m
acharam o resultado tão ruim."Evidentemente não foi o que dese- ; 

'')< •
jávamos. Mas se analisarmos nossa
situação dentro da competição, le-
vando em conta o regulamento, Hb
não há nada complicado", analisou j^HH
Júnior. MÊÊÊ

Pelo raciocínio do treinador do fiSS  
Flamengo, cada fase da Supercopa Renato treinou, ainda não se sente totalmente confiante, mas se coloca à disposição de Júnior para voltar"é um jogo de 180 minutos". Os 90
primeiros foram disputados em As-
sunção na noite de quarta-feira. A
segunda metade o Flamengo dese-
java jogar no feriado da próxima
terça, às 17h. Mas a Confederação
Sulamericana marca a partida para
quarta às 21 h. "Precisamos apenas'que virar o jogo. Estamos perdendo
por 1 a 0 e temos 90 minutos para
reverter o placar ao nosso favor",
completa o técnico.

A partida de volta será no Ma-
racanã, a pedido de Júnior e dos
jogadores. A princípio, o jogo seria
no Caio Martins, em Niterói."Num campo maior, levamos van-
tagem", analisou o técnico. Para a
partida de amanhã, com o Bahia,!no Maracanã, além da possível vol-
ta de Renato, Júnior pode fazer
mudanças que serão definidas no
treino de hoje, na Gávea. Nélio,
que foi mal em Assunção, pode sair
para a entrada de Edu Lima.

sionalismo. O basquete lhe ofe-
receu tudo, inclusive o tédio.Eu 

daria tudo para saber
como se sente um ho-

mem que abandona a fama e
a fortuna aos 30 anos. E o faz
em plena forma, capaz ainda
de encher estádios, movimen-
tar milhões de dólares em pu-
blicidade e de manter o seu
esporte como o número um
dos Estados Unidos.

A dureza dos treinamen-
tos? O áspero trato com a
mídia? A sensação de já ter
feito tudo aquilo que podia
dentro das quadras? Ou sim-
pies tédio?

A vida de Michael Jordan
foi conduzida com inteligên-
cia e determinação. Fiel a seus
compromissos sempre soube
honrá-los, mesmo as grandes
dívidas do golfe, sua grande
paixão. Dizem que, certa vez,
perdeu uma fortuna, jogando
a US$ 1 mil o buraco, pagan-
do a todos corretamente, sem
chiar. Aliás, não me espanta-
ria se ele tentasse o golfe pro-
fissional, porque a competi-
tividade faz parte de sua per-
sonalidade.

Mas ele não deixou de trei-
nar nas Olimpíadas de Barce-
lona pelo simples prazer de

jogar golfe. A seleção ameri-
cana fez um contrato com a
Reebok, e Michael, como al-

guns outros jogadores, tinha
contrato com a Nike. Ele não
queria ser filmado usando o
material da marca rival.

O contrato dele era de US$
30 milhões, um compromisso
tão forte que na entrega das
medalhas ele usou uma ban-
deira americana sobre o om-
bro, não por patriotismo, mas
porque com este expediente
conseguiu tapar a marca da
concorrente.

Ganhou todas as medalhas,
todos os prêmios, todas as
competições. Ganhou fama e
fortuna, em dez anos de profis-

Mal terminou o jogo con-
tra o Fluminense e os joga-
dores do Vasco já manifesta-
vam sua intenção de pedir à
diretoria para tirar os jogos
de São Januário, alegando
pressão da torcida. O mesmo
acontece com os jogadores
do Santos, que nas últimas
partidas na Vila Belmiro
conseguiram uma vitória e
três empates.

A pressão na Vila Belmiro
chega a ser insuportável, dada
a proximidade da torcida com
os jogadores, mas em São Ja-
nuário existe uma distância
considerável, em que apenas
os gritos impressionam.

Antes de seguirem em seu
intento, gostaria de lembrar
aos jogadores do Vasco que o
clube tem um dos melhores
estádios do país, invejado por
90% dos concorrentes. E, so-
bretudo, está um brinco de
bem tratado. Não se pode dar
as costas para um patrimônio
como o de São Januário.

Alcir recobra confiança e 
já

lança desafio ao Palmeiras
Pode ser que as coisas

mudem, mas aqueles que
acham que existe uma joga-
da para tirar Alcir e colocar
Roberto em seu lugar estão,
por enquanto, equivocados.
A jogada é juntar Roberto
Dinamite e Eurico Miranda,
refazendo uma dupla que
nasceu no esporte mas está
de olho em outra coisa.

A política.

A vitória sobre o Fluminense
deu ao Vasco a confiança que o
time precisava. E isso pôde ser veri-
ficado através do técnico Alcir Por-
tela. Ele, que no final de semana
passado estava ameaçado no cargo,
é agora um dos que mais acredita
na classificação para a próxima fa-
se. Otimista, já recorre até a seu
próprio retrospecto à frente do time
para injetar motivação nos jogado-
res que enfrentarão o Palmeiras
amanhã à tarde, no Pacaembu.
"Esse ano eles já enfrentraram o
Vasco duas vezes e não venceram
uma", fustigou.

Como é que você, vascaí-
no, prefere o time do Vasco:
com Bernardo e Silas, só
com Bernardo, só com Silas,
ou sem nenhum dos dois?Nove horas

de 
jejum

alvinegro

j Em nove horas você pode fazer
uma viagem entre o Rio e Paris,
assistir a um dia.de desfile de Esco-
Ias de Samba ou a seis corridas de
Fórmula 1, curtir quatro sessões de
cinema seguidas, ouvir 27 CDs in-
teiros ou, se for do seu agrado,
cumprir mais de uma jornada de
trabalho.

Esse é o tempo que o Botafogo
está sem marcar no atual Cainpeo-
nato Brasileiro — são ao todo seis
jogos em branco.

O time ganhou a Copa Conme-
boi, há pouco mais de uma semana,
mas seus torcedores têm outro mo-
tivo para preocupação. Há exatos
23 dias que a equipe não consegue
vencer uma partida.
II Neste período, o clube jogou oi-
to partidas, duas das quais pela
desprestigiada taça Cidade do Rio
de Janeiro. Perdeu, inclusive, para
o modesto Madureira, embora te-
hha jogado com um time misto.
; A última vitória ocorreu no dia
15 de setembro, no Caio Martins: 3
a 0 sobre o Atlético Mineiro, pelas
semifinais da Conmebol. Depois
disso, só empates e derrotas. O time
não conseguiu ganhar sequer no
tempo normal da finalíssima do
torneio sul-americano — só dobrou
o Penarol nos pênaltis, em partida
que só marcou em jogada de bola
parada,.'"Nunca 

perdi tanto em minha
vida", desabafou ontem o capitão
Carlos Alberto Torres, técnico alvi-
negro, que nos seus tempos de joga-
dor—e também como treinador —
cansou de acumular vitórias, espe-
çialmente no Santos, onde jogou ao
lado de Pelé. se acost

"O 
que corrói é o tédio

um dia eu fico sério
e me atiro deste prédio."
(Tédio—Biquíni Cavadão)

Fluminense agora

pode perder 
técnico

maioria deles foi decepcionante,-
não há mais qualquer esperança'
de aproveitar esses jogadores."
Um telefonema recebido anteon-
tem foi outro fator a levar Nelsi-1
nho a pensar em sair. "Tive uma
sondagem para voltar a dirigir
uma seleção do mundo árabe."
Mesmo que não saia agora, Nelsi-'
nho dificilmente fica no clube pa-
ra 94. "Enquanto eu ficar, é com
isso que temos que seguir. Mas o!
Fluminense precisa de uma refor-í
mulação total. Há jogadores qu£
foram formados aqui e encerra-
ram seu ciclo, precisam sair para
se desenvolver", disse, em referên-
cia indireta a Marcelo Barreto e
Wallace. Para completar, Lira,
com distensão, dificilmente volta
no Brasileiro.

Em meio à troca de acusações
entre jogadores, o presidente Ar"
naldo Santiago preferiu atribuir a',
fase ao estresse. "Não é a torcida»
inteira, mas há psicopatas profis-r
sionais no meio deles insuflando-
os outros. O time fica nervoso. Jáj
sugeri que se colocassem televi-t
sões no vestiário, com desenhos;
do Tom e Jerry, para relaxar os-
jogadores", disse Arnaldo, ante;
boquiabertos interlocutores.

A nau tricolor, cada vez mais
perdida, está prestes a perder o
único vestígio de lucidez que lhe
resta: seu comandante. O técnico
Nelsinho já não esconde o cansa-
ço com a falta de empenho de
alguns jogadores e deixou claro
que nova derrota, domingo, no
Maracanã (oficialmente a saída
de Laranjeiras se deve a uma cam-
panha contra a fome que acontece
no clube, naquele dia, mas a reali-
dade é que se trata de fuga da
torcida) para o Grêmio, o levará a
pedir demissão.

A gota d'água para a paciência
do técnico foi a humilhante elimi-
nação da Copa Rio, ontem, nas
Laranjeiras (derrota por 3 a 1 pa-
ra o Campo Grande). "Ainda não
estou fora. Mas em caso de nova
derrota posso sair para ver se a
coisa melhora. Tenho recebido
apoio da torcida e da diretoria, sei
que eles confiam em mim. Mas
tenho amor próprio e o cansaço
está aumentando. Há jogadores
que precisam honrar a camisa do
Fluminense."

Ontem acabaram as últimas
esperanças do técnico mudar o
time com os jogadores que vi-
nham disputando a Copa Rio. "A

Dia 17 de encomenda. O que combina com cada ambiente,
outubro, como aproveitar melhor os espaços, adequação de
Jornal do Brasil materiais e muito mais. Uma oportunidade sob medida
vai publicar um especial . AA para sua mensagem ser decorada por milhares de
melhor que a encomenda para consumidores dispostos a não medir esforços para tornar suas
suas vendas. E o Especial Sob Medida que vem no seu casas mais práticas e bonitas. Anuncie no Especial Sob Medida
Caderno Casa e Decoração. Nele você vai encontrar artigos do Caderno Casa e Decoração. A melhor maneira de fazer
e reportagens tratando de tudo sobre móveis feitos por seus lucros passarem das medidas.

Ficha Técnica: Ediçáo: 17 de outubro • Fechamento: 13 de outubro • Entrega de Materiais: 14 de outubro • Maiores
Informações: Entre em contato com nosso Departamento Comercial pelos telefones: 585-4566/585-4343/585-4328.
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Dia 17 encomenda. O que combina com cada ambiente,
outubro, o |®como aproveitar melhor os espaqos, adequa^ao de
Jornal do Brasil materiais e muito mais. Uma oportunidade sob medida
vai publicar um especial Para sua mensagem ser decorada por milhares de
melhor que a encomenda para consumidores dispostos a nao medir esforqos para tornar suas
suas vendas. E o Especial Sob Medida que vem no seu casas mais praticas e bonitas. Anuncie no Especial Sob Medida
Caderno Casa e Decoraqao. Nele voce vai encontrar artigos do Caderno Casa e Decoraqao. A melhor maneira de fazer
e reportagens tratando de tudo sobre moveis feitos por seus lucros passarem das medidas.

Ficha T&nica: Ediqao: 17 de outubro • Fecliamento: 13 de outubro • Entrega de Materiais: 14 de outubro • Maiores
informaqoes: Entre em contato com nosso Departamento Comercial pelos telefones: 585-4566/585-4343/585-4328.
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Renato, enfim, devera vollar 
frfQ]ssbgio 1'

Atacante treina e pode reforgar o Flamengo contra o Bahia, amanha, no Maracana j|p NORONHA
„ . „A Carlos Meaaulla — 23/9/93 N\ //^ Depois de 70 dias sem jogur l —

sua ultima partida foi em 31 de fliijppp? -vi
julho, na derrota para o Brugges v •

por 2 a 0. na Belgica — Renato M rjl j •
pode, enfim, reaparecer no time do ''Mr J.CCI10
Flamengo. A esperada volta do flL^ ¦ . _. „
mais caro jogador do elenco deve '' 5 / ; C'7kS^SiM£'*Th ^ dana tudo para saber sionalismo. 0 bascjuctc lhcofc-
acontecer amanha, contra o Bahia, ; im 

' " 1 I ,'jA J—/como se scntc urn ho- receu tudo, inclusive o tcdio.
as 17h, no Maracana, na primeira * mem que abandons a fama ?

bHcid^de 
e de manter^o seu Jiret^rS 

para^rar o^gos

em 94 e8tem contratoP'com o Fla- ||H|RL midia? A sensagao de ja ter partidas na Vila Belmiro
mengo ate dezembro. tudo aquilo que^ podia conseguiram uma vitoria e

o Olimpia, na estreia do Flamengo pies tedio? A 
pressao na Vila Belmiro

na Supercopa, os rubro-negros nao ^A vida de Michael Jordan chega a ser insuportavel, dada
acharam o resultado tao ruim. foi conduzida com inteligen- a proximidade da torcida com"Evidentemente nao foi o que dese- |BKf -%/' cia e determinagao. Fiel a seus os jogadores, mas em Sao Ja- '
javamos. Mas se analisarmos nossa compromissos sempre soube nuario existe uma distancia

Pelo raciocinio do treinador do a US$ 1 miloburaco!p?gan- ao^ogadCdo ViLoqueoFlamengo, cada fase da Supercopa Renato treinou, aimla nao se sente totalmente conflante, mas se coloca a disposigao de Junior para voltar do a todos corretamente, sem clube tem um dos melhores

priSSfoti1CuSs™A° Scte'^teoedSo' ^jdios do invejal1? P°r
sun(ao na noile de quurta-feira. A 1«™ p<wtnllt,„ nA«flaH«0 A io ES*Sdt TTbriir* 1

aicit recoDra contian^ae 
ja <«»*«*.£- jrtor.$££

ter<ja, as I7h. Mas a Confederal -m "1 /» sonalidade. .as costas para um patrimonio
Sulamericana marca a partida para I nf|f)Q flAGQTIA CBffc r Q ItVK011*QC 

Mas elenaodeixoude trei- como o de Sao Januario.
quarta as 21h. "Precisamos apenas ACUJLv/Cl. WCOC*J-l.vr dU i dlXiJICU. d9 nar nas Olimpiadas de Barce- q
quevirarojogo. Estamos perdendo ¦* lona pelo simples prazer de Pnfip nnc n« mien 5
por 1 a 0 e temos 90 minutos para A vitoria sobre 0 Fluminense Alcir elogiou 0 Palmeiras, colo- Fluminense nao deixou Alcir plena- ioear eolfe A selecao ameri- , ^ ,
Reverter 0 placar ao nosso favor", deu ao Vasco a confianga que 0 cou 0 campeao paulista entre os mente satisfeito. Chegou a pensar . 

mudem, mas aqueles que
completa 0 tecnico. time precisava. E isso pode ser veri- favoritos a disputa do titulo mas que 0 Vasco aplicaria uma goleada 03113 um c 0 com acham que existe uma joga-

A partida de volta sera no Ma- ficado atraves do tecnico Alcir Por- avisou que 0 Vasco tera que jogar historica mas chegou a temer pelo Reebok, e Michael, como al- da para tirar Alcir e colocar
racana, a pedido de Junior e dos tela. Ele, que no final de semana como j>e estivesse atuando no Ma- empate tricolor. "Eles tiveram duas guns outros jogadores, tinha Roberto em seu lugar estao,
jogadores. A principio, 0 jogo seria passado estava ameagado no cargo, racana. Ele acha que se 0 time re- chances claras de gol. Se empatam contrato com a Nike Ele nao Por encluant0> equivocados.
no Caio Martins, em Niteroi. e agora um dos que mais acredita cuar, tentanto explorar oscontra-a- as coisas poderiam se complicar. nilpri. ™ fi|mslHo n„nHn A jogada e juntar Roberto •

J'Num campo maior, levamos van- "a classificagao para a proxima ta- taques, sera pressionado e acabara jsso „a0 pode acontecer", esbrave- 4 
, 

Dinamite e Eurico Miranda, |
tagem", analisou 0 tecnico. Para se' Otimista, ja recorre ate a seu cedendo 0 gol. 

"Temos 
que atacar jou. A forma?ao para amanha de- material da marca rival. refazendo uma dupla que j

partida de amanha, com 0 Bahia, proprio retrospecto a frente do time normalmente, tendo, obviamente, vera ser a mesma que enfrentou 0 0 contrato dele era de US$ nasceu no esporte mas esta !
no Maracana, alem da possivel vol- Para injetar motivagao nos jogado- os cuidados defensivos necessa- Fluminense denendendo anenas dn ^0 milhnes 11m comnromissn de olho em OUtra coisa.
ta de Renato, Junior pode fazer res que enfrentarao 0 Palmeiras rios", explicou, nao descartando 0 

b'umin.ense' 
Jependendo 

apenas da M milhoes, um compromisso

mudanpas que serao defmidas no amanha a tarde, no Pacaembu. empate com bom resultado. "O im- ' era?ao e 1 as, quesaiu ecam- tao forte que na entrega das P
treino de hoje, na Gavea. Nelio, "Esse ano eles ja enfrentraram 0 portante neste campeonato e somar P° 86 queixando de uma pancada medalhas ele usou uma ban- D
!que foi mal em Assun?ao, pode sair Vasco duas vezes e nao venceram pontos", lembrou. na perna. A confirma?ao saira no deira americana sobre 0 om- Como e que voce, vascai-
para a entrada de Edu Lima. uma", fustigou. A atua?ao na vitoria sobre 0 treino de hoje de manha. br0) ng0 por patriotismo, mas no. prefere 0 time do Vasco: ,
•mX —j  porque com este expediente com Bernardo e Silas, so
l\rkv^ hnrac /V „ com Bernardo, so com Silas, •
nove floras . 

-».T ^ 
cons=Euiu tapar a marca da ou sem nenhu; <ios dois? 

-

dejejum TACA 
CncrnDATAfi 

"r.oaasas^ ,.0 
.°.d.

alvinegro UljA L UlLUIvALAU rJEE££^
Em nove horas voce pode fazer T fortuneem dez an°s de profis- (Tedio - Biqumi Cavadao)

uma viagem entre 0 Rio e Paris, _ A__ A ^ _ ___ ___ 
assistir a um dia de desfile de Esco- i T 1]/^^ \ A
las de Samba ou a seis corridas de 1/1 I LI ||l l/|lj||l|l/| TTI •

SfifHI CM CUAL jUD MVm,Fluminease 
agora

cumprir mais de uma jornada de ^5^ "¦ "| r •

i-ai 0 tempo que. Bcafcgo JpJW pode 
Derder tecnico;

esta sem marcar no atual Campeo- w jF
nato. Brasileiro — sao ao todo seis , / %T J A mm tricolor, cada vez mais maioria deles foi decepcionante,-
jogos em braiwo. / 

' 'jf? i perdida, esta prestes a perder nao ha mais qualquer esperanpa-
O time ganhou a Copa Connie- ^ vMSf "nico vesti8io de lucidez W* !hc de aproveitar esses jogadores." .

bol, ha pouco mais de uma semana, -t.: f ^¦'¦UW resta: seu comandante. O tecnico Um telefonema recebido anteon-
mas seus torcedores tem outro mo- JjM- Nelsinho ja nao esconde o cansa- tem foi outro fator a levar Nelsi-
tivo para preocupa^ao. Ha exatos ' $ i >' \ com. a a de nho a pensar em sair. Tive uma
23 dias que a equipe nao consegue j? " ^ alguns jogadores e deixou claro sondagem para voltar a dirigir
veneer uma partida JF Mt M qiie nova derrota, domingo, no uma selegao do mundo arabe."

Neste periodo, 0 clube jogou oi- f IIS I M M & Maracana (oficialmente a saida Mesmo que nao saia agora, Nelsi-
to partidas, duas das quais pela £ * »\ / Ml J 

de 
^ranj®fras 

Sf6 deVC 3 Uma Cam- nh° dlfIC'lmente fica n°clube Pa".
desprestigiada Ta?a Cidade do Rio Wtkh J Mi X W panha contra a ome que acontece ra 94. Enquanto eu ficar, e coni
de Janeiro. Perdeu, inclusive, para ifcm MM *4? A^W H°clube'd)a'™s,area1!- f0 Sue temosHue 

f8uir- 
Mars

0 modesto Madureira, embora te- JU 4?A ^ 'V - Flu,mi!?ense Prec's.a de "ma refor"
nha jogado com um time misto. ^VlSS&j/ / 

torf") Para.°Grem10'0 levara jnula?a° tota'" Ha J°Padores 1ue,
.... . . *vov j?®}- Jt ' 

pedir demissao. foram formados aqui e encerra-

151STUCTO )mw #/¥ A gota d'agu. para a paciencia ram «. ddo. precLm sair para;
a 0 sobre 0 Alletico Mineiro, pelas Dia 17 de A Jf ^comenda. O que combina com cada ambienle, do uicnico foi a humilhame elimi-

•r a n u i r\ l u "188k.,-y .. , , nacao da Copa Rio, ontem nas cia mdireta a Marcelo Barreto esemifinals da Conmebol. Depois outubro, o / como aproveua, melho, os espa,os, adeq»a,ao de Laranieiras (derrola por 3 
™i 

Ja' Wallace. Para completar, Lira.
JS' 

"i 
™.2r^'nn "" 

maleriais e muiio mais. Uma oportunid.ide sob aiedida ra o Campo Grande). "Ainda nao com distensao, diHcilmenle »olla

temponormal di finalissima do vni Publicar 11 m especial para sua mensagem ser decorada por milhares de estou fora. Mas em caso de nova no Brasileiro.

torneio sul-americano — s6 dobrou melhor que a encomenda Para consumidores dispostosa nao medir esfor^os para toniar suas derrota posso sair para ver se Em meio d troca de acusagoes
o Penarol nos penaltis em partida 5U'1S veild^- I 0 Especial Sob Medida que vem no seu casas mais praticas e bonitas. Aliunde no Especial Sob Medida coisa melhora. Tenho recebido entre jogadores, o presidente Ar-j
que so marcou em jogada de bola Caderno Casa e Decoraqao. Nele voce vai encontrar artigos do Caderno Casa e Decoraqao. A melhor maneira de fazer apoio da torcida e da diretoria, sei naldo Santiago preferiu atribuir a-
parada. e reportagens tratando de tudo sobre moveis feitos por seus lucros passarem das medidas. e'es con^'a,m ,em m'm" ^as fase ao estresse. "Nao e a torcida".

"Nnnri nerdi tnntn em minhi r. , . r,. , _ , , tenho amor proprio e o cansa?o inteira, mas ha psicopatas profis-'-
vida" desabafoi ontem o <2 a"' 

°U ' Fechamento: 13 de outubro * Entregn de Materiais: 14 de outubro * Maiores aumentando. Ha jogadores sionais no meio deles insuflando;
Carlos Alberto Torres, tecnico alvi- lnfo,'ma(^es: Entre em contato com nosso Departamento Comercial pelos telefones: 585-4566/5854343/585-4328. clue Pjecisam honrar a camisa do 0s outros. O time fica nervoso. Jat
negro, que nos seus tempos dejoga- , i,,,,,,.. 

Fluminense. sugeri que se colocassem televi-;
dor—etambemcomo treinador— T^l! Ontem acabaram as ultimas soes no vestiario, com desenhos.'
cansou de acumular vitorias, espe- I OCQ p I fPPnfQPQA esperangas do tecnico mudar do Tom e Jerry, para relaxar os"
cialmente no Santos, onde jogou ao V 1-/VVU1 u.yilU time com os jogadores que vi- jogadores", disse Arnaldo, antej
lado de Pele. se acost  nham disputando a Copa Rio. "A boquiabertos interlocutores.

J

Caderno de Qo 
rn Maradona volta rio e 

Hi1 
torcedores apkiudi-:

/ U- I U I ram os dnbles, toques e passes do't
r I IwH V^L Maradona continua genial. jogador. Entre direitos de televk

51 1 r-,1 t ¦ , wm—m Sua volta ao futebol argentino foi sao e venda de ingressos o Ne-J

gr1 uma 
festa. O Newell's Old Boys well's arrecadou USS 2,5 miihoesj

H 1 i I BB H H ¦ ^ ElBP venceu o Emelec por 1 a 0. Gol de Pelo passe de Maradona o clube'

Jp|[ J WlW iL ^L/ seu M Maradona e de perna direita. pagou USS 4 milhoes.O atacante'
m JB& amistoso, realizado ontem a noi- foi tao bem, que nem parecia estar'

JBL Tjff' te, movimentou a cidade de Rosa- perto de fazer 33 anos de idade.
.'

Renato, enfim, deverá voltar SÉRGIO

NORONHA¦ Atacante treina e pode reforçar o Flamengo contra o Bahia, amanhã, no Maracanã
Carlos Mesquita — 23/9/93Depois de 70 dias sem jogar "~''?W!ÊKÊtSÈÊtKEÊKÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊIÊÊBMSÊÊiÊÊÊÊSBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKk

sua última partida foi em 31 de
julho, na derrota para o Brugges rr.- ' v

por a 0. na Bélgica — Renato
pode, enfim, reaparecer no time do
Flamengo. A esperada volta do
mais caro jogador do elenco deve . -;i-^HBB ; 

'fl K

acontecer amanhã, contra o Bahia, - ^ÊKi '1Ààs 17h, no Maracanã, na primeira j fcarB' ^ «B
partida do time pelo segundo turno ; ;¦
do Campeonato Brasileiro.

Ontem, Renato participou de v 'jí^ÊÊBÊj^mÊÊÊSKÊt^' Bife
um coletivo na Faculdade Nuno -' 

" <?' f
Lisboa e, embora ainda não se sinta MÊÊBh^^, 1
totalmente confiante, se colocou ^
disposição do técnico Júnior. ¦'¦¦mmÊSL v^f
atacante sofreu cirurgia na perna >( \í M* J^Mu^3^fêÉí£ÊÊwÊÈÊÈÉÉÊÈÈÈÍÉBmesquerda há dois meses. Renato
ainda negocia sua ida para o Japão MÊèÊÊÊÈÉÊÊÊÈUÈÈÉÊÊÍÈ^<^ 

^ 
%

em 94 e tem contrato com o Fia- «lj?

Apesar da derrota para
o Olímpia, do Flamengo
na Supercopa, os rubro-negros não
acharam o resultado tão ruim. 2p''
^Evidentemente não foi o que dese- éS&jKíz/ *
jávamos. Mas se analisarmos ^B^^H[-
situação dentro da competição, le-

em o

Pelo raciocínio do treinador do ^BBHflflBBBBBBBlíHHIfllIBHB^BBP^xi^^BVF
Flamengo, cada fase da Supercopa Renato treinou, ainda não se sente totalmente confiante, mas se coloca à disposição de Júnior para voltar

foram em

próxima
a Confederação

Estamos perdendo

reverter o ao favor",

seria
em Niterói.
levamos

de com o Bahia,

pode fazer

pode

U u daria tudo para saber sionalismo. O basquete lhe ofe-
1-j como se sente um ho- receu tudo, inclusive o tédio,
mem que abandona a fama e
a fortuna aos 30 anos. E o faz
em plena forma, capaz ainda
de encher estádios, movimen-
tar milhões de dólares em pu-
blicidade e de manter o seu
esporte como o número um
dos Estados Unidos.

A dureza dos treinamen-
tos? O áspero trato com a
mídia? A sensação de já ter
feito tudo aquilo que podia
dentro das quadras? Ou sim-
pies tédio?

A vida de Michael Jordan
foi conduzida com inteligên-
cia e determinação. Fiel a seus
compromissos sempre soube
honrá-los, mesmo as grandes
dívidas do golfe, sua grande
paixão. Dizem que, certa vez,
perdeu uma fortuna, jogando
a US$ 1 mil o buraco, pagan-
do a todos corretamente, sem
chiar. Aliás, não me espanta-
ria se ele tentasse o golfe pro-
fissional, porque a competi-
tividade faz parte de sua per-
sonalidade.

Mas ele não deixou de trei-
nar nas Olimpíadas de Barce-
lona pelo simples prazer de
jogar golfe. A seleção ameri-
cana fez um contrato com a
Reebok, e Michael, como al-
guns outros jogadores, tinha
contrato com a Nike. Ele não
queria ser filmado usando o
material da marca rival.

O contrato dele era de US$
30 milhões, um compromisso
tão forte que na entrega das
medalhas ele usou uma ban-
deira americana sobre o om-
bro, não por patriotismo, mas
porque com este expediente
conseguiu tapar a marca da
concorrente.

Ganhou todas as medalhas,
todos os prêmios, todas as
competições. Ganhou fama e
fortuna, em dez anos de profis-

Mal terminou o jogo con-
tra o Fluminense e os joga-
dores do Vasco já manifesta-
vam sua intenção de pedir à
diretoria para tirar os jogos
de São Januário, alegando
pressão da torcida. O mesmo
acontece com os jogadores
do Santos, que nas últimas
partidas na Vila Belmiro
conseguiram uma vitória e
três empates.

A pressão na Vila Belmiro
chega a ser insuportável, dada
a proximidade da torcida com
os jogadores, mas em São Ja-
nuário existe uma distância
considerável, em que apenas
os gritos impressionam.

Antes de seguirem em seu
intento, gostaria de lembrar
aos jogadores do Vasco que o
clube tem um dos melhores
estádios do país, invejado por
90% dos concorrentes. E, so-
bretudo, está um brinco de
bem tratado. Não se pode dar
as costas para um patrimônio
como o de São Januário.

Alcir recobra confiança e 
já

lança desafio ao Palmeiras

Pode ser que as coisas
mudem, mas aqueles que
acham que existe uma joga-
da para tirar Alcir e colocar
Roberto em seu lugar estão,
por enquanto, equivocados.
A jogada é juntar Roberto
Dinamite e Eurico Miranda,
refazendo uma dupla que
nasceu no esporte mas está
de olho em outra coisa.

A política.

A vitória sobre o Fluminense
deu ao Vasco a confiança que o
time precisava. E isso pôde ser veri-
ficado através do técnico Alcir Por-
tela. Ele, que no final de semana
passado estava ameaçado no cargo,
é agora um dos que mais acredita
na classificação para a próxima fa-
se. Otimista, já recorre até a seu
próprio retrospecto à frente do time
para injetar motivação nos jogado-
res que enfrentarão o Palmeiras
amanhã à tarde, no Pacaembu.
"Esse ano eles já enfrentraram o
Vasco duas vezes e não venceram
uma", fustigou.

Como é que você, vascaí-
no, prefere o time do Vasco:
com Bernardo e Silas, só
com Bernardo, só com Silas,
ou sem nenhum dos dois?Nove horas

de 
jejum

alvinegro

Em nove horas você pode fazer
uma viagem entre o Rio e Paris,
assistir a um dia de desfile de Esco-
Ias de Samba ou a seis corridas de
Fórmula 1, curtir quatro sessões de
cinema seguidas, ouvir 27 CDs in-
teiros ou, se for do seu agrado,
cumprir mais de uma jornada de
trabalho.

Esse é o tempo que o Botafogo
está sem marcar no atual Campeo-
nato. Brasileiro — são ao todo seis
jogos em branco.

O time ganhou a Copa Conme-
boi, há pouco mais de uma semana,
mas seus torcedores têm outro mo-
tivo para preocupação. Há exatos
23 dias que a equipe não consegue
vencer uma partida.

Neste período, o clube jogou oi-
to partidas, duas das quais pela
desprestigiada Taça Cidade do Rio
de Janeiro. Perdeu, inclusive, para
ò modesto Madureira, embora te-
nha jogado com um time misto.

A última vitória ocorreu no dia
15 de setembro, no Caio Martins: 3
a 0 sobre o Atlético Mineiro, pelas
semifinais da Conmebol. Depois
disso, só empates e derrotas. O time
não conseguiu ganhar sequer no
tempo normal da finalíssima do
torneio sul-americano — só dobrou
o Penarol nos pênaltis, em partida
que só marcou em jogada de bola
parada."Nunca 

perdi tanto em minha
vida", desabafou ontem o capitão
Carlos Alberto Torres, técnico alvi-
negro, que nos seus tempos de joga-
dor—e também como treinador —
cansou de acumular vitórias, espe-
cialmente no Santos, onde jogou ao
lado de Pelé. se acost

"O 
que corrói é o tédio

um dia eu fico sério
e me atiro deste prédio."
(Tédio — Biquíni Cavadão)

Fluminense agora

pode perder 
técnico

A nau tricolor, cada vez mais
perdida, está prestes a perder o
único vestígio de lucidez que lhe
resta: seu comandante. O técnico
Nelsinho já não esconde o cansa-
ço com a falta de empenho de
alguns jogadores e deixou claro
que nova derrota, domingo, no
Maracanã (oficialmente a saída
de Laranjeiras se deve a uma cam-
panha contra a fome que acontece
no clube, naquele dia, mas a reali-
dade é que se trata de fuga da
torcida) para o Grêmio, o levará a
pedir demissão.

A gota d'água para a paciência
do técnico foi a humilhante elimi-
nação da Copa Rio, ontem, nas
Laranjeiras (derrota por 3 a 1 pa-
ra o Campo Grande). "Ainda não
estou fora. Mas em caso de nova
derrota posso sair para ver se a
coisa melhora. Tenho recebido
apoio da torcida e da diretoria, sei
que eles confiam em mim. Mas
tenho amor próprio e o cansaço
está aumentando. Há jogadores
que precisam honrar a camisa do
Fluminense."

Ontem acabaram as últimas
esperanças do técnico mudar o
time com os jogadores que vi-
nham disputando a Copa Rio. "A

maioria deles foi decepcionante,-
não há mais qualquer esperança
de aproveitar esses jogadores."
Um telefonema recebido anteon-
tem foi outro fator a levar Nelsi-'
nho a pensar em sair. "Tive uma
sondagem para voltar a dirigir'
uma seleção do mundo árabe."
Mesmo que não saia agora, Nelsi-'
nho dificilmente fica no clube pa-
ra 94. "Enquanto eu ficar, é coni
isso que temos que seguir. Mas ó
Fluminense precisa de uma refor*
mulação total. Há jogadores que
foram formados aqui e encerra-'
ram seu ciclo, precisam sair parâ'
se desenvolver", disse, em referên-
cia indireta a Marcelo Barreto e
Wallace. Para completar, Lira,
com distensão, dificilmente volta
no Brasileiro.

Em meio à troca de acusações
entre jogadores, o presidente Ar-;
naldo Santiago preferiu atribuir aí
fase ao estresse. "Não é a torcida",
inteira, mas há psicopatas profis-;
sionais no meio deles insuflando;
os outros. O time fica nervoso. Ját
sugeri que se colocassem televi-;
sôes no vestiário, com desenhos."
do Tom e Jerry, para relaxar os*;
jogadores", disse Arnaldo, anteÜ
boquiabertos interlocutores.

Dia 17 de «glp encomenda. O que combina com cada ambiente,
outubro, o A >jmT como aproveitar melhor os espaços, adequação de
Jornal do Brasil materiais e muito mais. Uma oportunidade sob medida
vai publicar um especial >L 

"hf para 
sua mensagem ser decorada por milhares de

melhor que a encomenda para consumidores dispostos a não medir esforços para tomar suas
suas vendas. E o Especial Sob Medida que vem no seu casas mais práticas e bonitas. Anuncie no Especial Sob Medida
Caderno Casa e Decoração. Nele você vai encontrar artigos do Caderno Casa e Decoração. A melhor maneira de fazer
e reportagens tratando de tudo sobre móveis feitos por seus lucros passarem das medidas.

Ficha Técnica: Edição: 17 de outubro • Fechamento: 13 de outubro • Entrega de Materiais: 14 de outubro • Maiores
Informações: Entre em contato com nosso Departamento Comercial pelos telefones: 585-4566/585-4343/585-4328.
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Casa e Decoração

Caderno de Maradona volta

Maradona continua genial.
Sua volta ao futebol argentino foi
uma festa. O Newell's Old Boys
venceu o Emelec por 1 a 0. Gol de
Maradona e de perna direita. O
amistoso, realizado ontem à noi-
te, movimentou a cidade de Rosá-

rio e 40 mil torcedores aplaudi-',
ram os dribles, toques e passes do]
jogador. Entre direitos de televk
são e venda de ingressos o Ne-'.
well's arrecadou USS 2,5 milhõey

Pelo passe de Maradona o clube",
pagou USS 4 milhões.O atacante
foi tão bem, que nem parecia estar»
perto de fazer 33 anos de idade.

u

Caderno de ?a-fpira

Esportes 

jg



m Tricampeao do mundo como presidente da

oldemArio touguinhO 0 basquete e nem ser um bruta- CBD TICIS CopCIS dc 58, 62 6 70, e presidente nhor ainda acha que precisa ser O que poderia scr feito para tentar

A rnn*» nuc Fstnrt™ iinidnQ node montes como se v®em outros es_ da Wa deSOB 1974, Jofio Havelange, ClOS 77 anos, feit°; „, tliminuir a violencia nos estadios
A Lopa nos Ls ados Unidos potte Romario e Maradona sao \ ~ a > i~ — Deixar tudo pronto, e falta brasileiros?
» a mais badalada em toda SarMe <lUe m0 Se SWpreetldera Se UWM SekfdO pOUCOi para as raLtfe fa co. _ Primeir0 um ^ intels0 dn
histona dos mundiais. bem fort£s_ Q futeboi seri 0 es. qUe jamais tenha chegado a decisao de um Mm- pas de 98 na Fran?a e 2002, pro- policia nos jogos. Punipao severa

,ar?" 
liiri'*rnen ®''' " 

porte da moda nos EUA num dial for a fflWWPfl. an 94 T PVYlhvfl nup n cnntiYipntP vavelmente no Jupao. Seria um para os violentos, assim como a
mundial abre manchetes faiando f ^ bem 6xim0 aiaijor 

a campea emw. Lemora que o connnenie fi|, e inici0 de skulo completo Fifa fazcom 0 que acontece den.

Si' ™ ZdH°«o O amtar dK8»« a far preocupa- ^1 F*? 
"1 """f e Para 0 fU'eb<" dl ,ro * ^ Pode-S^,0,6 lamen'
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do com o desempcnho do Brasil nas equipe de CdmaroeS foi UfTl bom exemplo em 90, o senhor acompanha futeboi ha tar a punigao com o Rojas, mas

Boima« citabiaeCricia««» "m*** m Mia. Exalta a Asia, acha que Grecia e Co-
classificadas, enquanto Holanda, _ N3o 

vNosso 
probiema foi Idmbia Se classificaram bem e observa que a — Seria injustosedeixassedefora Copa assim como a Fifa exigiu a

£ ZWcaT.MM SrtS N°ruef 
ef wminhienquanto as tradicionais 

Jg
mudou no mundo? dassificadomuitoantes Nunca Argentina, Inglaterw, Mia e Holanda ainda lutam tricampeonato de 58, 62 e 70 foi do Olympique de Marselha. Se o .

Mudou muito. Os grupos de mais eies vao conseguir fezer dois por VagaS. Para ele, se antes uma selecao podia conquistado com o que houve de clube mantivesse o recurso na
instrutores da Fifa trabalharam , r.,itanHr> rinm mimitm nam j J J J • • J j -vu melhor no futeboi brasileiro e Justiga comum, a Fifa lna tirar a *
muito para desenvolver o futeboi depender de Wll OU dots jogadores que desequillbm- mradia| Qusm seria melhor, Copa *98 da Fran,* como p»ni-
em outros continentes. Isso foi is;!0 seria possjvei. Vam, hoje a JOrga e 0 COnjuntO. Quanto a Parreira, Djalma Santos ou Carlos Alberto ?ao. Para combater a violencia,

r^idadelmNt5116 
que aSSU" EPi,rreira? , cousidera-o um dos melhores tecnicos do mundo. J?"es?Jlt0'Pldl 

e z5val?n°" 
iEC Smi d entiaaae cm '4. 

g irigj^orcs tccnicos do Clodocildo, Gcrson c Rivclino? Tcunbcm cicho lmportjntG so vcn
A Copa de 94 pode ter um resulta- mundo inteligente, talentoso e ca- ======= oidemaric ^uguinhb Garrincha e Pele ficam de fora, der ingresso com lugar marcado.
do surpreendente? paz Suaspalestras'naFifa temsido mas Jairzinho foi sensacional no Quem esta sentado dificilmente

Para mim nao sera surpresa se sucesso absolute) Conhece profun- Mexico e Amarildo no Chile em arranja briga. Raramente aconte-
uma selecao africana, asiatica ou Hnnimte 0 que ^ ^ majs m0_ 62- E Nilton Santos' Tosta°»Va_ cem br'Sas em teatros e cinemas-
mesmo de outro continente, que ja- demo no mundial. Conhe?o va, Belini, Mauro e Orlando. Isso Em que aspecto a televisao pode
mais tenha sido finalista, acabe cam- muitos treinadores no exterior i ' . e so um exemplo. Com os joga- ajudar ou prejudicar o futeboi?
pea. Acabou o favoritism) absolute. parreira nao deve nada a nenhum »\«j| dores do tri se pode fazer nao — Na divulgagao. 0 importante e
Qualquer equipe pode ir a final. deles. Sempre sabe o que esta fa- apenas uma, mas duas selepoes aproveitar a televisao para mos-
Existe uma previsao de que 5 bilhoes g um profissional de respei- ' , « ftfffiH9BM|| do mundo do mesmo nivel. Por trar o futeboi para todos os conti-
de pessoas acompanharao a Copa to internacional. isso nao me julgo em condi?oes nentes.Umjogoao vivoeamaior
pela televisao. 0 senhor acha que este ^omo 0 vS o futeboi mnnitial v' de escalar apenas 11. comunicagao do esporte com o
numero pode ser maioroumenoi? hoje em dia. Ainda prevalece a tkni- H O senhor acha que falta proflssio- torcedor. A ajuda linanceira tam-

De acordo com o desenvolvi- ca ou e preciso equilibrar tecnica com M % < ' 
| nalismo aos dirigentes dos clubes bem e fundamental. No entanto,

mento da Copa acho que deve vigor fisko e determina^ao? brasileiros? ela nao pode impor nada. Ne-
aumentar. 0 mundo inteiro vai — Antes uma selecao podia se :*W ~ ^ com 0 temP° a s'tua?ao va' nhum lance pode ser decidido pe-
acompanhar os jogos e, quando armar baseada na tunica de um mudar. Vivemos muitos anos na lo que se viu na televisao. Quem
chegar a fase decisiva, vai crescer jogador para ser campea. Hoje , i base do amadorismo. Hoje a reali- decide um lance e o arbitro e mais
bastante o interesse pela competi- importante e a forga do conjunto. E9pfyfc|HHpp %¦' dade e outra. Os clubes precisam ninguem. Nada de usar a televisao
quo. 0 futeboi e sucesso total e vai 0 jogador talentoso vai desequili- yM estar estruturados para enfrentar a para decidir uma jogada duvido-
a cada Copa quebrar recordes de brar com a sua arte e levar ate situagao. Sem o apoio empresarial e sa. Isso faz parte do futeboi.
audiencia, nao tenho duvidas. time a vitoria. No entanto, tem dificil ter sucesso. A Fifa ja tem E as novas regras?

que o senhor tem achado do que estar integrado ao conjunto. toda a Copa de 94 paga. Os contra- —Nao havera nada de novo na
trabalho feito pelos norte-america- E preciso saber defender e atacar V ^ tos 8arantem at® mesmo a tranqui- Copa dos Estados Unidos. Late-
nos para organizar a Copa e au- para ganhar titulos. _ ^ vn*-# t \l \ JB lidade para os Iranceses lazerem o ral com o pe, aumentar a distancia
mentar a divulgafao do futeboi no Em quanto tempo Africa e Asia | S , :y- > ¦{ Mundial de 98. Isso exige muito dabarreirade9para 12metres,so
pais do beiscbol, basquete e boxe? estarao na primeira linha do fute- ^ .-g trabalho e seriedade nos negocios. deixar o cronometro trabalhar

do. Ja descobriram "Para mim nao do. Camaroes foi Para dar exemplo, a "Nenhum lance ver, so mesmo em
que o futeboi pode sera surpresa se atra^ao na Copa de Lt> n \ *J ff Coca Cola patroci- podfi Stst , , 98. E mesmo assim
ser disputado por umaselecao - 90. Em 94, tanto gfejfo'ft' 'A 

WMmk na o Mundial de decidido pelo ache que a maioria
homem ou mulher - . • africanos quanto p Jumores sem despe- nao sera aprova-
e com pouca des- africana ou asiaticos podem ser sa para o pais orga- 

'' da pela Internatio-
pesa de material. asi^caaieab^ | sucesso. Como ja f 1 nizad°r- Ela paga 

" televisao. Nada nal Board. Os ou-

| Sabem tambem cannpefi^ '' . disse, todo mundo plwr. , 1 tudo. 0 importante , de usar a t«yS; tros esportes mu- t
que para se jogar Aeali^w b aprendeuajogar. -, Jj; 

'IfflaaMBBl 
/ SgR ff'9B| e que'bs investido- para decidir 

' 
- daram a regra

futeboi nao precisa .. . . Quando avalia seu [ ' ' ' *llraS88att' ! 
'I'MH ' res acreditam na „mfl inomln porque jamais me¬

ter dois metres de favontismo mandate a frente 'I'MI nossa administra- ¦ uma jogada ram o mesmo su-
altura como exige absolnto" da Fifa, o que se- wM&mllm ¦< . I gao. duviuosa cesso do futeboi.

Brasileiros vao bem na Supercopa Empate hoje leva

Olaw^ufino —03nW9!^^^
Quatro das sete equipes que jo- compatriota River Plate. Dois IaI 1 ryAtil O O I AUG Cl/1.

garam rodada de ida da primeira mes nao conseguiram ganhar em JL ^1 JI.C1. €jL v^UjJd y jj

da Libertadores em casa sairam vi- gUai, ficou no 1 a 1 com o Racing, ARGEL — A Nigeria pode con- elusive com o trio atacantes Rashid
toriosos. O Cruzeiro goleou o C olo (ja Argentina, em Moiitevideu; e seguir hoje um feito inedito. Se e^- ^ ekini, do Vitoria de Setubal (Por-

Estudiantes de La Plata derrotou-o PercoP'1 em 91 e 92, nao poderia ter I *,», proximo ano motivados. 
Ha um mes ganharam

Boca Junior, por 2 a 0 « o Sao /I 
| ^Paulo nao encontrou qualquer difi- 1 p , WmA A | das eiiminat6rias africanas, lidera- Sub-17. A base de seu time, alias, e

culdade para dobrar o Independien- equipe do Lolo Lolo no Mineirao. ; J do pela Costa do Marflm com cin- das equipes campeas mundiais Sub-
te, da Argentina. Ganhou por 2 a 0, Quem tambem teve urn bom come- , 

/ / co pontos e menos um gol de saldo. 16 de 85 e vice do torneio em 87. .
e chegou a brincar no segundo tem- '°' 0 Estudiantes. Derrotou seu J r ( Os argelinos tem apenas quatro Para que se tenha uma ideia da

po, quando poderia ter garantido, rival Boca Juniors levando ao seu f 
| | pontos, mas em caso de igualdade importancia que os jogadores pas-

com uma vitoria mais expressiva, estadio o maior publico registrado ¦ 1.V ficam com a vaga, pois possuem saram a dar a Copa, vale lembrar

sua passagem a segunda etapa da na primeira fase: cerca de 20 mil , saldo de cinco gols. que Ekoku, de 26 anos, filho de um

comneticao 
" 

torcedores. jti •* , » ^ M A Argelia nao tem mais qual- cozinheiro mgenano, mas nascido

A imica equipe que pcrdeu em As partidas de -o 
^ 

' 'k/ 
M

casa na primeira fase acabou sendo das na proxima semana, mas as -k ' 
_ lEy em casa ngo deve oferecer resisten- Team', mas acabou sendo conven-

o Argentines Juniors. Em partida datas ainda nao foram definidas jv cia. A Nigeria, treinada pelo holan- cido por Westerhoof a atuar pelo
adiantada, jogada no ultimo dia 22, pela Confederagao Sul-Americana  des Clement Westerhoof, contara que considera agora "seu verdadei-;
foi derrotado por 2 a 1 para o de Futeboi. Valdeir estreou bem na Supercopa marcando contra o Independiente com todos os seus estrangeiros, in- ro pais".

INOBREZA 

NA CARNE COM PRE£0 REAL 11

1 x 1 Heereveen (Hoi) 1

QWltnwrUe eMa idAia/ * ....4*.iAlax..lH°" |.
// f li? 1 x 0 Oviedo (Esp) 1

2x1 Sevilla (Esp) 2

J Qipr <oentm/c/e 
J,<formates \ 

"'VxOS^ipaulo(Bm) T"

(021 ) .52!-06\9<J • 52-1-()<)<)<) < 1 x3Tenerife(Esp) 1

/ 4x0 Hajduk spm <cro) 3
\ iJfe  HHKlrai

5 x 1 Tenerife (Esp) 3

? 1LHA • IPANEMA • BARRA • CENTRO • NITEROI • RECIFE • SAO PAULO • MILAO (ITALIA)* 3x0 Real Sociedad (Esp) ,

PROMOCAO: 50% SO NO RODIZIO, MES DE OUTUBRO I i
m . ¦ 3x0 Valladolid 1 R.;1
I CENTRO: SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS • 1LHA: DIAR1AMENTE AP6S AS 18 HORAS. I  pHpH
P. 9 Total: 21 gols

PAGAMENTO EM CHEQUE OU DINHEIRO ? Rom&rio chegou ao Barcelona em juiho J
® rrNTPn TV* "770 IT UA VV1 AfklJX'l 00 H d0ste ano, pouco antes do inicio da tempora- ¦ \mr ¦" 1
^ 1 IvU LI LL\)-yZ)J'* ,Ln/i " JL\)y || da europ6ia de 1993/94. Do total de gols, 18 W'** h / —'BH ——  " " H foram marcados em amistosos e seis em ^ V. -^#1 -

JBBBBBBBBIBBBBBBiMBiBBBBBBBBIIBBMBBi d° 
^amf3eonato ^sPanho1- A

Romário no Barcelona

01 Tricampeão do mundo como presidente da
CBD nas Copas de 58, 62 e 70, e presidente

da Fifa desde 1974, João Havelange, aos 77 anos,

garante que não se surpreenderá se uma seleção

que jamais tenha chegado à decisão de um Mun-
dial for a campeã em 94. Lembra que o continente
africano cresceu muito nos últimos anos e que a
equipe de Camarões foi um bom exemplo em 90,
na Itália. Exalta a Asia, acha que Grécia e Co-
lômbia se classificaram bem e observa que a
Noruega está a caminho, enquanto as tradicionais
Argentina, Inglaterra, Itália e Holanda ainda lutam

por vagas. Para ele, se antes uma seleção podia
depender de um ou dois jogadores que desequilibra-
vam, hoje a força é o conjunto. Quanto a Parreira,
considera-o um dos melhores técnicos do mundo.

Oldemárlo Tougulnhó

ARGEL — A Nigéria pode con-
seguir hoje um feito inédito. Se em-
patar com a Argélia ou vencê-la,
em Argel, garantirá sua primeira
participação numa Copa do Mun-
do — a dos Estados Unidos, no
próximo ano.

O jogo, a ser disputado no Está-
dio Olímpico, vale pelo Grupo A
das eliminatórias africanas, lidera-
do pela Costa do Marfim, com cin-
co pontos e menos um gol de saldo.
Os argelinos têm apenas quatro
pontos, mas em caso de igualdade
ficam com a vaga, pois possuem
saldo de cinco gols.

A Argélia não tem mais qual-
quer chance de brigar por um lugar
na Copa de 94, e mesmo jogando
em casa não deve oferecer resistên-
cia. A Nigéria, treinada pelo holan-
dês Clement Westerhoof, contará
com todos os seus estrangeiros, in-

clusive com o trio atacantes Rashid
Yekini, do Vitória de Setúbal (Por-
tugal), Augustine Okocha, do Ein-
tracht Frankfurt (Alemanha) e
Efan Ekoku, do Norwich.

Os nigerianos estão mais do que
motivados. Há um mês ganharam
no Japão o Campeonato Mundial
Sub-17. A base de seu time, aliás, é
das equipes campeãs mundiais Sub-
16 de 85 e vice do torneio em 87.

Para que se tenha uma idéia da
importância que os jogadores pas-
saram a dar à Copa, vale lembrar
que Ekoku, de 26 anos, filho de um
cozinheiro nigeriano, mas nascido
na Inglaterra, alimentava a ambi-
ção de vestir a camisa do 'English
Team', mas acabou sendo conven-
cido por Westerhoof a atuar pelo
que considera agora "seu verdadei-
ro país".Valdeir estreou bem na Supercopa marcando contra o Independiente

NOBREZA NA CARNE COM PREÇO REAL
Resultado

1 x 1 Feyenoord (Hol)

1 x 1 Heereveen (Hol)

4x2 Ajax (Hol)

1 x 0 Ovledo (Esp)

2x1 Sevilla (Esp)

1 x 0 São Paulo (Bra)

1 x 3 Tenerife (Esp)

4x0 Hajduk Spllt (Cro)

5x1 Tenerife (Esp)

1oentm/de rmações

d%7..- (02í) .52/-0()<)l • .52/-0,9,9,9

? ILHA • IPANEMA • BARRA • CENTRO • NITERÓI • RECIFE • SÃO PAULO • MILÃO (ITÁLIA)* 3x0 Real Sociedad (Esp) 3

3x2 Osasuna (Esp) 2

3x0 Valladolid 1
PROMOÇÃO: 50% SO NO RODÍZIO, MES DE OUTUBRO

CENTRO: SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS • ILHA: DIARIAMENTE APÓS ÀS 18 HORAS.

PAGAMENTO EM CHEQUE OU DINHEIRO _
CENTRO ^ 220-9534 ILHA^ 462-3209

Total: 21 gols? Romário chegou ao Barcelona em julhodeste ano, pouco antes do inicio da têmpora-
da européia de 1993/94. Do total de gols, 18
foram marcados em amistosos e seis em
jogos do Campeonato Espanhol.
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africano cresceu muito nos ultimos anos e que para o futeboi da Fifa.
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OLDEMÂRIO touguinhó
A Copa nos Estados Unidos pode
ser a mais badalada em toda a
história dos mundiais?

Claro. Diariamente a imprensa
mundial abre manchetes falando
dos EUA. Na Copa a notícia será
o futebol, que dividirá o espaço
com Bill Clinton.
Bolívia, Colômbia e Grécia estão
classificadas, enquanto Holanda,
Inglaterra e Itália brigam por uma
vaga. Isso significa que o futebol
mudou no mundo?

Mudou muito. Os grupos de
instrutores da Fifa trabalharam
muito para desenvolver o futebol
em outros continentes. Isso foi
um dos objetivos desde que assu-
mi a entidade em 74.
A Copa de 94 pode ter um resulta-
do surpreendente?

Para mim não será surpresa se
uma seleção africana, asiática ou
mesmo de outro continente, que ja-
mais tenha sido finalista, acabe cam-
peã. Acabou o favoritismo absoluto.
Qualquer equipe pode ir a final.
Existe uma previsão de que 5 bilhões
de pessoas acompanharão a Copa
pela televisão. O senhor acha que este
número pode ser maior ou menor?

De acordo com o desenvolvi-
mento da Copa acho que deve
aumentar. O mundo inteiro vai
acompanhar os jogos e, quando
chegar a fase decisiva, vai crescer
bastante o interesse pela competi-
ção. O futebol é sucesso total e vai
a cada Copa quebrar recordes de
audiência, não tenho dúvidas.
O que o senhor tem achado do
trabalho feito pelos norte-america-
nos para organizar a Copa e au-
mentar a divulgação do futebol no
país do beisebol, basquete e boxe?

Os norte-ameri-
canos sabem de tu-
do. Já descobriram
que o futebol pode
ser disputado por
homem ou mulher
e com pouca des-
pesa de material.
Sabem também
que para se jogar
futebol não precisa
ter dois metros de
altura como exige

o basquete e nem ser um bruta-
montes como se vê em outros es-
portes. Romário e Maradona são
baixinhos e vencem zagueiros
bem fortes. O futebol será o es-
porte da moda nos EUA num
futuro bem próximo.
O senhor chegou a ficar preocupa-
do com o desempenho do Brasil nas
eliminatórias e a temer uma des-
classificação?

Não. Nosso problema foi o
jogo em La Paz. O empate naque-
la partida teria deixado o Brasil
classificado muito antes. Nunca
mais eles vão conseguir fazer dois
gols faltando cinco minutos para
o jogo acabar. Só naquela altitude
isso seria possível.
E Parreira?

É um dos melhores técnicos do
mundo. Inteligente, talentoso e ca-
paz. Suas palestras na Fifa têm sido
sucesso absoluto. Conhece profun-
damente o que existe de mais mo-
demo no futebol mundial. Conheço
muitos treinadores no exterior e
Parreira não deve nada a nenhum
deles. Sempre sabe o que está fa-
zendo. É um profissional de respei-
to internacional.
Como o senhor vê o futebol mundial
hoje em dia. Ainda prevalece a técni-
ca ou é preciso equilibrar técnica com
vigor físico e determinação?

Antes uma seleção podia se
armar baseada na técnica de um
jogador para ser campeã. Hoje o
importante é a força do conjunto.
O jogador talentoso vai desequili-
brar com a sua arte e levar até o
time à vitória. No entanto, tem
que estar integrado ao conjunto.
E preciso saber defender e atacar
para ganhar títulos.
Em quanto tempo África e Ásia
estarão na primeira linha do fute-

 boi?
— Já estão chegan-
do. Camarões foi
atração na Copa de
90. Em 94, tanto
africanos quanto
asiáticos podem ser
sucesso. Como já
disse, todo mundo
aprendeu a jogar.
Quando avalia seu
mandato à frente
da Fifa, o que se-

Tricampeão do mundo como presidente da

CBD nas Copas de 58, 62 e 70, e presidente
da Fifa desde 1974, João Havelange, aos 77 anos,

garante que não se surpreenderá se uma seleção

que jamais tenha chegado à decisão de um Mun-

dialfor a campeã em 94. Lembra que o continente

africano cresceu muito nos últimos anos e que a

equipe de Camarões foi um bom exemplo em 90,

na Itália. Exalta a Asia, acha que Grécia e Co-

lômbia se classificaram bem e observa que a

Noruega está a caminho, enquanto as tradicionais

Argentina, Inglaterra, Itália e Holanda ainda lutam

por vagas. Para ele, se antes uma seleção podia
depender de um ou dois jogadores que desequilibra-

vam, hoje a força é o conjunto. Quanto a Parreira,

considera-o um dos melhores técnicos dó mundo.

nhor ainda acha que precisa ser
feito?

Deixar tudo pronto, e falta
pouco, para as realizações das co-
pas de 98 na França e 2002, pro-
vavelmente no Japão. Seria um
final e início de século completo
para o futebol da Fifa.
O senhor acompanha futebol há
quase 50 anos. Escale a sua seleção
de todos os tempos?

Seria injusto se deixasse de fora
algum dos jogadores que deram a
maior alegria para nosso país. O
tricampeonato de 58, 62 e 70 foi
conquistado com o que houve de
melhor no futebol brasileiro e
mundial. Quem seria melhor,
Djalma Santos ou Carlos Alberto
Tones? Zito, Didi e Zagalo ou
Clodoaldo, Gérson e Rivelino?
Garrincha e Pelé ficam de fora,
mas Jairzinho foi sensacional no
México e Amarildo no Chile em
62. E Nílton Santos, Tostão, Va-
vá, Belini, Mauro e Orlando. Isso
é só um exemplo. Com os joga-
dores do tri se pode fazer não
apenas uma, mas duas seleções
do mundo do mesmo nível. Por
isso não me julgo em condições
de escalar apenas 11.
O senhor acha que falta profissio-
nalismo aos dirigentes dos clubes
brasileiros?

Só com o tempo a situação vai
mudar. Vivemos muitos anos na
base do amadorismo. Hoje a reali-
dade é outra. Os clubes precisam
estar estruturados para enfrentar a
situação. Sem o apoio empresarial é
difícil ter sucesso. A Fifa já tem
toda a Copa de 94 paga. Os contra-
tos garantem até mesmo a tranqüi-
lidade para os franceses fazerem o
Mundial de 98. Isso exige muito
trabalho e seriedade nos negócios.
Diálogo direto com
os patrocinadores.
Para dar exemplo, a
Coca Cola patroci-
na o Mundial de
Juniores sem despe-
sa para o país orga-
nizador. Ela paga
tudo. O importante
é que os investido-
res acreditam na
nossa administra-
ção.

O que poderia ser feito para tentar
diminuir a violência nos estádios
brasileiros?

Primeiro um serviço intenso da
polícia nos jogos. Punição severa
para os violentos, assim como a
Fifa faz com o que acontece den- '
tro de campo. Pode-se até lamen-
tar a punição com o Rojas, mas
temos que reconhecer que serve
de exemplo. O Chile está fora da
Copa assim como a Fifa exigiu a .
retirada do título de campeão da -
Copa dos Campeões da Europa •
do Olympique de Marselha. Se o
clube mantivesse o recurso na
Justiça comum, a Fifa iria tirar a
Copa de 98 da França como puni-
ção. Para combater a violência,
tem que punir os responsáveis.
Também acho importante só ven-
der ingresso com lugar marcado.
Quem está sentado dificilmente
arranja briga. Raramente aconte-
cem brigas em teatros e cinemas.
Em que aspecto a televisão pode
ajudar ou prejudicar o futebol?

Na divulgação. O importante é
aproveitar a televisão para mos-
trar o futebol para todos os conti-
nentes. Um jogo ao vivo é a maior
comunicação do esporte com o
torcedor. A ajuda financeira tam-
bém é fundamental. No entanto,
ela não pode impor nada. Ne- ,
nhum lance pode ser decidido pe-
lo que se viu na televisão. Quem
decide um lance é o árbitro e mais
ninguém. Nada de usar a televisão
para decidir uma jogada duvido-
sa. Isso faz parte do futebol.
E as novas regras?

Não haverá nada de novo na
Copa dos Estados Unidos. Late-
ral com o pé, aumentar a distância.
da barreira de 9 para 12 metros, só
deixar o cronômetro trabalhar

________ com a bola em jogò.,
e o que mais hou-
ver, só mesmo em
98. E mesmo assim
acho que a maioria
não será aprova-1
da pela Internatio-
nal Board. Os ou-
tros esportes mu-
daram a regra
porque jamais tive-
ram o mesmo su-
cesso do futebol.

"Nenhum lance

pode ser
decidido pelo
que^e viu na

televisão. Nada
de usar a te vê

para decidir
uiná jogada
duvidosa"
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* RomSrio chegou ao Barcelona em julho •,./
&a deste ano, pouco antes do inicio da tempora- v

da europ6ia de 1993/94. Do total de gols, 181 §§ foram marcados em amistosos e seis em ;i« :
v'^ Jgj jogos do Campeonato Espanhol. ^

I CENTR

Romário no Barcelona

Romário teve que dar muitos autógrafos ao chegar ontem ao Rio e apostou que na Copa de 94 o ataque do Brasil será ele, Edmundo e Bebeto

1 x 1 Feyenoord (Hol)

1 x 1 Heereveen (Hol)

4x2 Ajax (Hol)

1 x 0 Oviedo (Esp)

2x1 Sevilla (Esp)

1 x 0 São Paulo (Bra)

1 x 3 Tenerife (Esp)

Gols valem a Romário um fim de semana no Riol

GILMAR FERREIRA
A aposta foi selada com o técni-

co holandês Johann Cruyff, dias
antes da partida de anteontem con-
tra o Valladolid, no Estádio Nou
Camp, pela sexta rodada do Cam-
peonato Espanhol. Romário pediu
para vir ao Brasil resolver proble-
mas particulares e ouviu como res-
posta uma condicional bem a seu
estilo. "Só te libero se o Barcelona
vencer com uma diferença de três
gols", sentenciou o técnico. Romá-
rio comprou passagem antecipada,
reservou lugar no vôo e tratou de
garantir a viagem, marcando ele
mesmo o terceiro gol. 

"Está libera-
do", resignou-se Cruyff.

Ontem à noite, elegante num vis-
toso blaser vinho, o artilheiro do
Campeonato Espanhol (seis gols)
desembarcou no Rio. Recepciona-
do pelos amigos Paulo Ciro, Piloto
e Claudinho, Romário acabou sau-
dado por uma salva de palmas por
simpáticas senhoras e entusiasma-

dos senhores que aguardavam pa-
rentes que desembarcavam no mes-
mo vôo. "Isso me dá uma
satisfação muito grande. É sinal de
que meu trabalho está sendo reco-
nhecido e de que o povo está feliz
com o futebol", agradeceu, distri-
buindo cerca de vinte autógrafos
em pouco mais de um minuto.

Romário ficará no Rio até ter-
ça-feira, aproveitando a paralisa-
ção do campeonato, devido à par-
tida da seleção espanhola com o
Eire, quarta-feira, em Dublin, pe-
Ias eliminatórias da Copa do Mun-
do. Veio resolver problemas pes-
soais mas disposto também a rever
os amigos da praia e matar a sau-
dade do futevôlei. "Tem feito
sol?", quis logo saber. Antes de
sair teve de explicar a origem do
apelido Bendi, o pequenino cachor-
ro-herói de um desenho animado
norte-americano que faz sucesso na
Espanha. "Foi Valdano, técnico do
Tenerife, que me comparou a ele:
um herói alegre e feliz".

PROMOÇÃO: 50% SÓ NO RODÍZIO, MÊS DE OUTUBRO

CENTRO: SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS • ILHA: DIARIAMENTE APÓS ÀS 18 HORAS.

PAGAMENTO EM CHEQUE OU DINHEIRO TT _ j§J
ÍT 220-9534 ILHAÍT 462-3209

NOBREZA NA CARNE COM PREÇO REAL

OCAlimente eááa ídeuií

^oenfaalde informações

áfcl.- (024) 524-0G34 • 524-0,933

* ILHA • IPANEMA • BARRA • CENTRO • NITERÓI • RECIFE • SÃO PAULO • MILÃO (ITÁLIA)*

4x0 Hajduk Split (Cro) 3

3x0 Real Sociedad (Esp) 3

5x1 Tenerife (Esp)

3x2 Osasuna (Esp)

3x0 Valladolid

Total: 21 gols
? Romário chegou ao Barcelona em julho
deste ano, pouco antes do Inicio da têmpora-
da européia de 1993/94. Do total de gols, 18
foram marcados em amistosos e seis em
jogos do Campeonato Espanhol.
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Sem a euforia de 88, Congresso inicia debate que pretende \\ / /
modernizar aConstituigaoconquistadadepoisda ditadura \ V\! 

j 
f-\ /

A oitava Constituigao do Brasil foi pro- anos de promulgado. 0 atual Congresso, V 
\ / 

'x

mulgada com "odio e nojo a ditadura" no em fim de mandatoeem meio a acusagoes /\ / 
\ /

historico 5 de outubro de 1988. Foi este de falta de legitimidade para tal tarefa, tera / J \r

termo usado pelo deputado Ulysses Guima- que decidir sobre temas polemicos como / /\ /
raes, entao presidente da Assembleia Nacio- estabilidade no emprego dos servidores, ca- 

/ / \ ^ ^: [
nal Constituinte, para dar o torn dos traba- pital estrangeiro e conceito de empresa na- 

/ N,
lhos que consumiram 20 meses, nove mil cional, proporcionalidade da representagao / / 

\
horas, 320 sessoes e a votacao de 61.020 politica no parlamento, reforma fiscal, mo- / / 

\
emendas. Em discurso emocionado, Ulysses nopolios estatais, privatizagao da Previden- / \ 

\
falou por 33 minutos e foi aplaudido 59 cia e redistribuigao de encargos entre Uniao, 

/ A \
vezes. Naquele dia, os brasileiros ganhavam estados e municipios. / / \ \ I
uma Carta que retirava do governo o direito A briga no Congresso tera muitos capitu- / 

/ \ X
de intervir em sindicatos, instituia ajornada los. A maioria dos partidos promete nao / / \/
diaria de trabalho de oito horas, abria mexer nas conquistas sociais de 88, mas, se a / 

/ 
. A ,

qualquercidadaoosarquivosdoSNI,criava promessa for cumprida, este sera um dos / f\ ' W WA
a licenga-paternidade e ampliava a licenga- poucos pontos de consenso. As classes em- / 

jgiyjX
maternidade para 120 dias. presariais, capitaneadas pela Fiesp, querem /

Cinco anos depois, sem a euforia que a diminui?ao do tamanho do Estado, o fim j|fS|i!p*\ t/
marcava o final da ditadura militar, a Carta dos monopolios e total abertura ao capital 

\ wpT \
de 88 come?a a ser revista. Afinal, os 72 estrangeiro. Grupos mais nacionalistas de- 

\ \ 
' '

senadores e 487 deputados que formaram fendem que todo cuidado e pouco mm \ \WkL\ ^ IB
Constituinte de 88 deixaram 143 dispositivos questoes. Vencerao os que tiverem maior (S^\{J§)
para posterior regulamenta?ao e abriram poder de pressao e organizagao. A sorte esta 

A-
P0SS'^'1^ ClC rC^ ^

:| A AGENDA DO FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO ' V-;- I

¦ I A s partidos que se articularam para realizar monopolios estatais. Alem destes temas, o Congresso Eimmlas — No mesmo periodo do exame do Promulgate — Tudo o que for aprovado H
9 v^/ revisao constitudonal (PMDB, PFL, PPR devera debater novas regras para a Previdencia Social regimento, sera penmitida a apresentacao de emendas podera ser promulgado, por maiona absoluta (293 H>

PSDB) chegam a ela sem terem definido a pauta e aposentadorias. Os pariamentares tambem preten- , tematicas, prazo que se estendera ate cinco ou dez votos), imediataraente, mediante requerimento de g
fl minima nem seu funcionamento. A defmi?ao previa demrdefiniropapeldoPoder Judiciarioepromover dias aposaprovadoor^umento, Depois disso, have- 20% dos congressistas (117 pariamentares). ¦;

destes dots temas era considerada fundamental para altera?oes na ordein polhica, como o voto distrital ra 20 dias para discussao das emendas e 10 dias (a Pauta — Para que uma emenda sobre um tema I
que fosse feita uma revisao no menor prazo possivel, misto, a a-distribuigao da representafao dos estados partir do 15° dia da discussao) para que o relator de comum tenha orelerench na votacao sobre as demais I

:¦ evitando as influencias das eleiooes gerais ae 94. no Congresso e a permissao para a reelei<?ao de parecer sobre as emendas. Sera permitida a apresen- necessita de um reauerimento assinado nor 59 naria- Hanicaquestaodefmida ate agora, pelo presidente do prefeitos, govermdores e do presidente da Republica. ta^o de emendas populares, d«de que acompanha- mentarcs e quando homf mais de um pedido sera S1'Hi!p>ngr«8>, senador Humberto Lucena (PMDB-PB), Regiment© — Asliderangas partidarias terao 10 ^ ^.e^i^e.patrcdniadas ^ preferencia ao que tiver; maior; numero de R¦: e que nao sera .permit>da a present de populares nas jias para discutir, mendar e aprovar o regimento por tre^oitidades legalmente constituid^.. , . assinat uras. A inversao da paymi lazendo com que ;5 KX galenas enquanto nao for constrrada a parede de interno. Ha quaseum consenso em torno da propias- Vo*a9^®. A aprovado das emendas sera feita ; um tema seiawtado antes deoutto, tambem podera H
m vidro. que como uma redoraa isolara os parlamenta- ta apresentada pelo deputado Nelson Jobim em unico em vo.ta^o nom.nal e^med,anle o ^ reqUerida com aix>id::de:il7'.i>arlair»tti^- '.Ka;-.'

H reSVv -j - , .,, (PMDB-RS). Ha preve que todos os partidos con wtode _93pariamentares. Sera admitidaa votacao votagao das emendas podera ser pedido Destaque B
M Os partidos estao divididos em rela?ao ao que V . ,.! x., simbolica em matenas consensuais e desde que nao nnn, Votaran om srniaradoinvs/ B
H deve ser votado antes. O PMDB e o PSDB querem j 

deputados ou bkxos {artidanos com .18_ depu-, exista nenhuma obje^o (basta um parlamentar pedir '4 . -H
9 que a revi^o se inicie pela reforma tributaria, permi- tados terao um lider unicamer^ Jrepresentando ae- : a votacao nominal para que isto tenha de ser (ato). Congresso — Durante a revisao constitudonal. |1;
|B tindo que as mudancas passem a valer no ano que putados e senadores). Embora nao exista ainda um Os textos linais das matenas aprovadas serao sub- os trabalhoN normais do Congresso serao realizados E
|« vera. Mas o PFL e o PPR querem discutir antes consenso sobre o prazo final para a revisao, evolui metidos dnco dias depois a votacao, por maioria pela rruinlia, de ter?a a quinta-feira. As tardes serao
;P abertura da economia para os investimentos estran- um'entendimento para que os trabalhos se encerrem simples, quando poderao ser aprovadas emendas dolicadas a revisao. As sextas-feiras, a revisao fun- ;jffi
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¦ Sem a euforia de 88, Congresso inicia debate que pretende

modernizar a Constituição conquistada depois da ditadura

A oitava Constituição do Brasil foi pro-
mulgada com "ódio e nojo à ditadura" no
histórico 5 de outubro de 1988. Foi este o
termo usado pelo deputado Ulysses Guima-
rães, então presidente da Assembléia Nacio-
nal Constituinte, para dar o tom dos traba-
lhos que consumiram 20 meses, nove mil
horas, 320 sessões e a votação de 61.020
emendas. Em discurso emocionado, Ulysses
falou por 33 minutos e foi aplaudido 59
vezes. Naquele dia, os brasileiros ganhavam
uma Carta que retirava do governo o direito
de intervir em sindicatos, instituía a jornada
diária de trabalho de oito horas, abria a

qualquer cidadão os arquivos do SNI, criava
a licença-paternidade e ampliava a licença-
maternidade para 120 dias.

Cinco anos depois, sem a euforia que
marcava o final da ditadura militar, a Carta
de 88 começa a ser revista. Afinal, os 72
senadores e 487 deputados que formaram a
Constituinte de 88 deixaram 143 dispositivos

para posterior regulamentação e abriram a

possibilidade de revisão da Carta após cinco

anos de promulgação. O atual Congresso,
em fim de mandato e em meio a acusações
de falta de legitimidade para tal tarefa, terá

que decidir sobre temas polêmicos como
estabilidade no emprego dos servidores, ca-

pitai estrangeiro e conceito de empresa na-
cional, proporcionalidade da representação

política no parlamento, reforma fiscal, mo-
nopólios estatais, privatização da Previdên-
cia e redistribuição de encargos entre União,
estados e municípios.

A briga no Congresso terá muitos capítu-
los. A maioria dos partidos promete não
mexer nas conquistas sociais de 88, mas, se a

promessa for cumprida, este será um dos

poucos pontos de consenso. As classes em-

presariais, capitaneadas pela Fiesp, querem
a diminuição do tamanho do Estado, o fim
dos monopólios e total abertura ao capital
estrangeiro. Grupos mais nacionalistas de-
fendem que todo cuidado é pouco nessas

questões. Vencerão os que tiverem maior

poder de pressão e organização. A sorte está
lançada.

s partidos que se articularam para realizar a'v/ revisão constitudonal (PMDB, PFL, PPR e
PSDB) chegam a ela sem terem definido a pauta
mínima nem seu fundonamento. A definição prévia
destes dois temas era considerada fundamental para
que fosse fdta uma revisão no menor prazo possível,
evitando as irifluêndas das eleições gerais ae 94. A
única questão definida até agora, pelo presidente do
Congresso, senador Humberto Lucena (PMDB-PB).

•: éque nào será permitida a presença de populares nas
galerias enquanto nào for construída a parede de
vidro, que como uma redoma isolará os parlamenta-
res.

Os partidos estão divididos em relação ao que
deve ser votado antes. O PMDB e o PSDB querem
que a revisão se inirie pela reforma tributária, permi-
tindo que as mudanças passem a valer no ano que
vem. Mas o PFL e o PPR querem discutir antes a
abertura da economia para os investimentos estran-
geiros. a redefinição do papel do Estado e o fim das

monopólios estaiais. Além destes temas, o Congresso 1
devera debater novas regras para a Previdência Social:
e aposentadorias. Os parlamentares também preten-
dem redefinir o papel do Poder Judidário e promover
alterações na ordem política, como o voto distrital
misto, a redistribuição da representação dos estados
no Congresso e a permissão para a reeleição de
prefeitos, governadores e do presidente da República.
Regimento—As lideranças partidárias terão 10
dias para discutir, emendar e aprovar o regimento
interno. Há quase um consenso em torno da propôs-
ta apresentada pelo deputado Nelson Jobim
(PMDB-RS). Ha prevê que todos os partidos com
seis deputados ou blocos partidários com 18 depu-
tados terão uni líder unicameral (representando de-
putados e senadores). Embora não exista ainda um
consenso sobre o prazo final para a revisão, evolui
um entendimento para que os trabalhos se encerrem
em 15 de março de 1994.

Emendas — No mesmo período do exame do
¦ regimento, será permitida a apresentação de emendas

temáticas, prazo que se estenderá até tínco ou dez
dias após aprovado o regimento. Depois disso, have-
rá 20 dias para discussão das emendas e 10 dias (a
partir do 15° dia da discussão) para que o relator dê
parecer sobre as emendas. Sera permitida a apresen-
taçâo de emendas populares, desde que acompanha-
das de 30 mil assinaturas de eleitores e patrocinadas
por três entidades legalmente constituídas.
Votações—A aprovação das emendas será feita
em turno único em votação nominal e mediante o
voto de 293 parlamentares. Será admitida a votação

: simbólica em matérias consensuais e desde que não
exista nenhuma objeção (basta um parlamentar pedir
a votação nominal para que isto tenha de ser fato).
Os textos finais das matérias aprovadas serão sub-
metidos dnco dias depois a votação, por maioria
simples, quando poderão ser aprovadas emendas
supressivas.

Promulgação — Tudo o que for aprovado
; poderá ser promulgado, por maioria absoluta (293

votos), imediatamente, mediante requerimento de
20% dos congressistas (117 parlamentares).
Pauta — Para que uma emenda sobre um tema
comum tenha preferência na votação sobre as demais
necessita de um requerimento assinado por 59 parla-
mentares e, quando houver mais de um pedido, será
dada preferênda ao que tiver maior número de
assinaturas. A inversão da pauta, fazendo com que
um tema seja votado antes de outro, também poderá
ser requerida com apoio de 117 parlamentares. Na
votação das emendas poderá ser pedido Destaque
para Votação em Separado (DVS).
Congresso — Durante a revisão constituriona I,
os trabalhos normais do Congresso serão realizados
pela manhã, de terça a quinta-feira. As tardes serão
dedicadas à revisão. Às sextas-feiras, a revisão fun-
cionará d.is 9h as 13h. vv

JORNAL DO BRASIL

Revisão Constitucional
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I /"Y* partidos que se articularam para realizar monopolios estatais. Afen destes temas, o Congresso Emendas — No meano periodo do exame do Promulgado — Tudo o _que for aprovado
revtsao constitudonal (PMDB, PFL, PPR devera debater novas regras para a Previdencia Sorial regimento, sera permitida a apresenta?ao de emendas podera ser promulgado, por maiona absoluta (293

B PSDB) chegam a ela sem terem definido a pauta e aposentadorias. Os pariamentares tambdn preten- . tematicas, prazo que se estendera ate cinco ou dez votos), imediataraente, mediante requerimento de
® minima nem seu fundonamento. A defmi?ao previa demredefinir opapeldoPoder Judidarioe promover dias apos aprovado o regimento. Depois disso, have- 20% dos congressistas (117 pariamentares).
9 destes dots temas era considerada fundamental para altera?oes na qrdon politica, como o voto distrital ra 20 dias para discus^io das emendas e 10 dias (a Pauta — Para que uma emenda sobre um tema
;¦ que fosse feita uma revisao no menor prazo possivel, misto, a redistribuicao da representa^ao dos estados partir do 15° dia da discussSo) para que o relator de comum tenha Dreferencia na votacao sobre as demais
9 evitando as influendas das dei?oes gerais de 94. no Congresso e a permissao para a reeldcao de parecer sobre as emendas. Sera permitida a apresen- necessita de um reauerimento assinado por 59 paria-

unicaquestaodefinida ate agora, pelo presidente do prefeitos, govermdores e do presidente da Republica. ta?ao de emendas populares, d«de que acompanha- mentares e quando hbuvw mais de itm^dido: sera'
fl Congresso, senador Humberto Lucena (PMDB-PB), Regimento — As liderangas partidarias terao 10 ^ eleitores e patrocinadas dada preferenda ao que tiver maior numero de
9 e que nao sera permitida a present de popular^ nas ,jjas ^ra discutir, emendar e aprovar o reginKnto Ft tre^aitidades legalmente constituidus. assinat uras. A inversao da pauta, fazendo com que

galenas enquanto nao for constrrada a parede de interno. Ha quaseum consenso em torno da propos- aprova^ao das emendas sera leita um tema seja votado antes deoutro, tambem poderam vidro. que como uma rcdoma isolara os parlamenta- ta apresentada pelo deputado Nelson Jobim em turno umco em votado nominal emedmnte^o ^ requerida apoio de U 7 pariamentares. Na .
S (PMDB-RS) Ela preve que todos os partidos com wtode 293 pariamentares. Sera admitidaa vota?ao votacao das emendas podera ser pedido Destaque
¦*|: Os partidos estao divididos em relacao ao que V , ,.! x., io simbolica em matenas consensuais e desde que nao v mra Vntflran m SmflSfnVSi
Jgdeve ser votado antes. O PMDB e o PSDB querem " ^ 

deputados oublocos {artidanos com l^depi exista nenhuma obje^o (basta um parlamentar pedir 
Sep ( )

« que a revi^o se inicie pela reforma tributaria, permi- tados terao um lider unicameral (representando de- a votacao nominal para que isto tenha de ser fdto). Congresso — Durante a revisao constitudonal,
Bytindo oue us mudancas passem a vaier no ano que putados e senadores). Embora nao exista ^mda um Os textos finais das materias aprovadas serao sub- os trabalhos normais do Congresso serao realizados ,•'¦V'VHn.;Mas o PFL e o PPR querem discutir antes consenso sobre o prazo final para a revisao, evolui metidos dnco dias depois a votacao, por maioria pela manha, de terca a quinta-feira. As tardes serao
Iff abertura da economia para os investimentos estran- um'entendimento para que os trabalhos se encerrem simples, quando poderao ser aprovadas emendas dedicadas a revisao. As sextas-feiras, a revisao fun-
B geiros, a redefinicao do papel do Estado e o fim dos em 15 de marcode 1994. supressivas. cionara das 9h as I3h. . : . ¦
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HOMENS: 555 MULHERES: 29

1 Empresarios 223 • Socidlogos 4
Advogados 127 Analistas de sistema 2

1 Proprietaries rurais 89 Donos de Cartorio 2
Professores 51 Jufzes 2
M6dlcos 44 Procuradores 2

| Economistas 34 Escritores 2
Jornalistas 34 Qufmicos 2 , .

| • my-1 mitede 12% ao ano das taxas dejuros
Engenheiros 26 Padre 1 

| reais (nunca foi obedecido, tido como
.. ;: Sindicalistas 25 I ' Pastor 1 | revogado pela realidade) dividiu os neo-

: Radialistas 14 Geologo 1 liberais do PFL e PPR.
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QUEM VAI MEXER NA CONSTITUIÇÃO

PERFIL PROFISSIONAIS

PERFIL POLÍTICO

NA CONSTITUIÇÃO

O QUE PEGOU

O QUE NAO PECOU

Arto/JB

X

Foi constituinte em 1946:1 [depu-
tadoAluísio Alves (PMDB) RN]
Foram constituintes em 1987:171
Têm mais de 10 anos na política: 226
Exerceram cargos executivos: 164

Paulo Nloolella — 4/9Z93
Arte/JB

Licença-paternidade
Ação de inconstitucionalidade

Ministério Público Independente
Voto aos 16 anos

Fim dos marajás no serviço público
O princípio da anterioridade nos impostos

Sindicalização do servidor púbiileo
Nomes de governantes fora da propaganda oficial

Hora-extra igual a 50% da hora normal
Gratificação de férias igual a 30% do salário

A casa á asilo inviolável do cidadão
Habeas data

Mandato de segurança coletivo
Identificação das autoridades responsáveis

pela prisão do cidadão
Conselho da República

Mudança na representatividade dos estados
Defensoria pública

Imposto sobre grandes fortunas
Juros de12%

Participação nos lucros
O monopólio da Petrobrãs deve ser mantido, pensam 45% dos deputados do PMDB

a 
plenário

despreparada

n 
'Contras' 

se apegaram à tese de que 
"revisão

é golpe", optaram pela estratégia do tudo ou

nada e conservadores acabaram em vantagem

CHISTIANESAMARCO
T> RASÍLIA - O PFL, o PPR e o
D PSDB saíram na frente e forma-
ram comissões internas para discutir e
formalizar seus projetos para a revisão
constitucional. Os partidos de esquerda,
porém, preferiram entoar o discurso"revisão é golpe" e perderam tempo
reinando contra a maré. Desde que nas-
ceu, há cerca de quatro meses, o movi-
mento anti-revisão, que uniu PDT, PT,
PSB e PC do B, já previa a derrota.
Prova disso é que um de seus coordena-
dores, o deputado Vivaldo Barbosa
(PDT-RJ), tentava manter o ânimo dos
companheiros com a argumentação de
que a batalha, na verdade, era para
colocar uma camisa-de-força no Con-
gresso, reduzindo a amplitude das re-
formas constitucionais.

A estratégia de envolver a sociedade
civil na luta anti-revisão, com o argu-
mento alarmista de que as conquistas
sociais de 88 seriam revogadas, foi con-
siderada fundamental para quem entra-
va na disputa em desvantagem. Por is-
so, um grupo de políticos que militava
na Frente Parlamentar Nacionalista
tratou logo de incluir a OAB e a ABI na
lista dos primeiros convidados a discutir
o assunto. O local das conversas tam-
bém foi estrategicamente escolhido: a

sede da Conferência Nacional dos Bis»
pos do Brasil, em Brasília.

Foi lá que o deputado José Genolno
(SP), dissidente do PT que contestava a
oportunidade da revisão, ousou fazer
um alerta: "Vou dar uma de advogado
do diabo na casa de Deus", preveniu o
petista. Em seguida, desfiou um rosário
de argumentações políticas que aponta-
vam em direção à realização da assem-
bléia revisora. Àquela altura, até o De-
partamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP) já havia apurado
em pesquisa que a maioria do Congres-
so era favorável ao início dos trabalhos
de mudanças no texto constitucional no
dia 6 de outubro. "Estamos na estraté-
gia errada da resistência. A revisão vai
pegar a esquerda despreparada e os
conservadores levarão vantagem sobre
nós", ponderou Genoíno, ao que os
anjos não disseram amém.

Em vez de participar da discussão de
temas e negociar pontos que deveriam
ficar de fora das reformas, as esquerdas
optaram pela estratégia do tudo ou na-
da, centrando fogo nas contestações ju-
diciais ao Supremo Tribunal Federal.
Uma vez abertos os trabalhos, a muni-
ção ficará restrita às manobras de obs-
truçâo em plenário, até que as lideran-
ças se rendam e participem das
negociações.

| Empresarios 223 | Socidlogos 4
Advogados 127 Analistas de sistema 2

, Proprietaries rurais 89 Donos de Cartbrio 2
Professores 51 §§ Jufzes 2

I M6dlcos 44 1 Procuradores 2
m

Economistas 34 Escritores 2

| Jornalistas 34 Qufmicos 2
' Engenheiros 26 Padre 1

| Sindicalistas 25 | Pastor 1
Radialistas 14 |: Gedlogo 1

| Funclon6rios publicos 11 || Contador 1
Admlnistradores de empresa Ecologista 1

| Banc£rios I Tecnico agrfcola 1
Dentistas Promotor 1

I Militares 6 || Antropdlogo 1
Assistentes sociais Arquiteto 1
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são de beneficio de dois salários mí-
nimos aos soldados da borracha —
nordestinos mobilizados para a pro-
dução de látex na Amazônia durante
a Segunda Guerra e que acabaram
fixando residência na Região Norte
—, a burocracia falou mais alto. As
autoridades estão exigindo que eles
apresentem documentos comprovan-
do que na década de 40 já estavam *
sangrando as seringueiras. A maio-
ria, é claro, não tem como fazê-lo.

O Ministério Público independen-
te é hoje uma das instituições mais
ativas e respeitadas do país. Dezenas
de ações de constitucionalidade já
foram impetradas no Supremo Tri-
bunal Federal, os marajás pratica-
mente sumiram da administração
pública e não se vêem mais nas pia-
cas de publicidades de obras os no-
mes de governadores e prefeitos.

Mas que decisões tomou o Conse-
lho da República criado pela Carta
para assessorar o presidente da Re-
pública nos momentos mais difíceis?
Por que São Paulo tem apenas 60
deputados quando deveria ter 70?
Por que não são punidos policiais
que invadem barracos, sem mandado
judicial, se a Constituição reza que o
lar é o asilo inviolável de todo cida-
dão?

O 
que caiu no

esquecimento

e o que ficou

T T á cinco anos, quando foi pro-
ri mulgada a Constituição, mui-
ta gente apostava que haveria uma
enxurrada de pedidos de habeas data,
mecanismo criado pela nova Carta
garantindo a qualquer cidadão o
acesso às informações a seu respeito
em poder do Estado. Até hoje, po-
rém, poucos brasileiros recorreram a
esse instrumento, que faz parte da
galeria de dispositivos constitucio-
nais que simplesmente não pegaram.

Em compensação, graças a um
artigo da Constituição de 88, nada
menos de 3 milhões 221 mil brasilei-
ros, com idades entre 16 e 18 anos,
votaram nas eléições do ano passa-
do, embora, por lei, não fossem obri-
gados a fazê-lo. O voto facultativo
aos 16 anos é uma das novidades da
Constituição de 88 que pegaram.

Há ainda dispositivos constitucio-
nais que saíram apenas parcialmente
do papel, como a demarcação das
terras indígenas. Os territórios da
maioria das nações indígenas ainda
não foram delimitados, com exceção
dos ianomâmis. No caso da conces-

Polêmicas vão

causar rachas

nas bancadas

Futuro 
político

é a arma usada í

Esquerda vai

s embates ideológicos da Consti-
V/ tuinte estão de volta, mas a revi-
são vai produzir alianças impensáveis
em 1988. Pesquisas internas realizadas
pelo PFL, o PPR e o PMDB indicam
que as bancadas racham em questões
polêmicas envolvendo a Previdência e
temas da Ordem Econômica. Até o li-
mite de 12% ao ano das taxas de juros
reais (nunca foi obedecido, tido como
revogado pela realidade) dividiu os neo-
liberais do PFL e PPR.

Cinco anos depois, nacionalistas
convictos como o senador Mário Covas
(PSDB-SP) ou o petista José Genoíno
(SP) admitem rever seu apoio a teses
estatizantes, como restrições ao capital
estrangeiro. Ao mesmo tempo, PFL e
PPR são 25% menos liberais do que
apregoam suas lideranças. É este o ta-
manho médio da dissidência que apro-
xima PPR e PFL do PDT de Leonel
Brizola. Exatos 30% da bancada do
PPR e 26% da do PFL são contra a
quebra do monopólio do petróleo.

No PMDB, a última consulta sobre
as polêmicas da Constituição foi reali-
zada hâ mais de um ano, mas na avalia-
ção do deputado José Thomaz Nonô
(PMDB-AL), que promoveu o levanta-
mento, a divisão da bancada permanece
atual: o monopólio da Petrobrás, por
exemplo, deve ser mantido, na opinião
de 45% dos pemedebistas.

Quando o assunto é aposentadoria, a
indefinição une PMDB, PPR e PFL.
Um exemplo é a aposentadoria especial
— como a de juiz e professor, aos 25
anos de serviço — que o governo quer
suprimir. No PPR, elas têm o apoio de
48% dos parlamentares, percentual que
quase se repete no PFL. A aposentado-
ria por tempo de serviço conta com a
simpatia de 44% do PFL.

O ministro Antônio Britto vai ter
que trabalhar duro pelo apoio de sua
bancada. "Na consulta, 65% dos depu-
tados queriam manter a aposentadoria
por tempo de serviço", diz Nonô.

BETH FARIA
Atriz

"Olha, eu não sei o que vai acontecer
nessa revisão. Mas queria saber se vão
colocar lá na Constituição um artigo
que acabe com essa história de que réu
primário não vai para a cadeia, essa luta
inglória que a Glória Perez tem feito.
Este país está precisando é de reformas
radicais e não tenho otimismo de que
isso aconteça."

SÍLVIO TENDLER
Cineasta

"Estou alheio a esse processo, mas
temo que a reforma fiscal signifique
ainda mais impostos. Acho que essa
revisão deveria imputar responsabilida-
de aos dirigentes pelas má políticas ado-
tadas, acabar com esse conluio entre
bancos e governo, distriuir a renda com
mais justiça. Não acredito que nada
disso ocorra. Estou cético e descrente."

GILBERTO VELHO
Antropólogo

"Minha expec-
tativa é de que a
revisão consiga ra-
cionalizar a ques-
tão da tributação
para que o gover-
no federal dispo-
nha de mais recur-
sos para manter a
máquina e investir |§|
na melhoria da
qualidade de vida da população. Espero
que não seja uma oportunidade para que
os direitos sociais sejam destruídos — e
neles incluo a garantia das terras indígenas.
Temo também a entrega do Brasil ao setor
privado. O nosso empresariado já demons-
trou não ter responsabilidade social"

pelos 
lobbies

HERBERT DE SOUZA
Sociólogo

"Estou extre-
mamente preocu-
pado se a revisão
vai levar o Brasil
ao encontro de
seus 32 milhões
de famintos. Ain-
da é uma incóg-
nita se essa revi-
são levará a esse
caminho ou se
vai manter e aprofundar o apartheid
social. Mas o Congresso é sensível e,
portanto, mutável, e pode ter certeza de
que nós da Ação Cidadania contra a
Miséria e pela Vida vamos fazu pres-
são, não ficaremos alheios."

s lobbies organizados para atuar
na revisão constitucional utiliza-

rão como principal arma de convenci-
mento o futuro político nas eleições de
1994 de cada um dos 584 parlamentares
responsáveis pelas modificações na
Constituição de 88. Enquanto os gran-
des grupos econômicos depositam boa
parte de seus argumentos no financia-
mento das campanhas do ano que vem,
as entidades de trabalhadores preparam
uma estratégia junto ao eleitorado de
denúncias contra os que votarem a fa-
vor de propostas consideradas antipo-
pulares.

A estrutura logística montada pelo
E)epartamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap) vai facilitar o tràba-
lho de pressão de 602 sindicatos e entida-
des de trabalhadores filiados. Até o fim
do mês, o Diap publicará um trabalho
mapeando os municípios de influência de
cada deputado e senador. Dessa forma, os
trabalhadores terão como fazer um traba-
lho dirigido sobre o eleitorado específico
de cada parlamentar.

O maior dos lobbies empresariais, o
das telecomunicações, dá bem a medi-
da do poder de fogo que os grupos
econômicos levarão para o Congresso.
Os 11 mais importantes grupos finan-
ceiros do país criaram o Instituto Bra-
sileiro para o Desenvolvimento das Te-
lecomunicações (IBDT) com o objetivo
de derrubar o monopólio estatal no
setor, "O contato pessoal com o parla-
mentar continua sendo a melhor forma
de convencimento", afirma o presiden-
te do IBDT, o ex-deputado Oscar Cor-
reia Júnior, respaldado por empresas
como o Grupo Monteiro Aranha, as
construtoras Andrade Gutierrez, Cons-
tran e Odebrecht, e os bancos Safra,
Bradesco e Unibanco.

0 adversário desse lobby, o Sindica-
to dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações (Sintel), arrecada até
2% dos salários dos 100 mil servidores
do sistema Telebrás como taxa extra
para financiamento da campanha de
manutenção do monopólio estatal, or-
çada em mais de US$ 100 mil.

A Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban) repetirá na revisão constitu-
cional a mesma estrutura de lobby que
atuou na Constituinte. O comandante
da operação é o jurista Saulo Ramos e
os principais alvos, evitar a transparên-
cia do sistema financeiro e conseguir a
derrubada do limite de 12% para os
juros anuais. Por causa da pressão dos
bancos, já há consenso no Congresso de
que esse artigo tem seus dias contados.
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Brasil — um calhamago de 656 paginas Eg 

'" dos. 
Mas a tendencia e que o poder 0 controle externo do Judiciirio i

com as propostas da For?a Sindical de pressao das associa$oes funcio- uma proposta que preve a criapao
sera distribuida aos associados dos 500 Ji nais prevalega e o direito a estabili- de um Conselho Nacional da Ma-
sindicatos filiados a central de Medei- jadf mantido. A pernianencia gistratura do qual participariamros. Vamos exercer um saudavel e de- It.. do direito de greve do servidor juizes, representante da OAB e ju-

^luzdo dia 
^ 

com^'deve 
"e^fe^to"6 Medeiros: "Vamos exercer um saudavel e democratico lobby, aberto, a luz do dia" quase ponto pacifico. ristas independentes.

anuncia o sind'icalista. PSEVIDlNCIA Q] MOO I [ISNao sera diferente a pressao dos em- carregando-se cada empresano de pro- advogados, com atribuigoes administra- I nDGM I  LJw^^
presarios ligados ao PNBE, um grupo curar senadores e deputados seus tivas. O presidente da Comissao de As- wCiAL (V^ >jLI FEDcHATlVO
dissidente da Fiesp que reune 350 em- conhecidos para tentar influencia-los. suntos Legislatives da Confederaijao A antiga ideia de »/ Tema explosive
presas de Sao Paulo, Rio de Janeiro e 9? 'nfe8rantes do movimento Acorde Nacional da Industria (CN1), Luiz Car- substituir a aposen- na agenda da revi- —
Ceara. 0 PNBE vai atuar no Congresso vao discutir amanha a conveniencia de losMandelli,calculavaemjaneiroqueo tadoria por tempo de servi^o pelo sao devera por em confronto a
atravesdomovimentoAcordefA^ lobby e mpresanal custaria cerca de USS criterio da idade perdeu for«a mas Uni'ao e os estados e municipios no45 mil pormes. So nao se gasta mais interessa "a 

muitos. Mas a questao debate da redistribuigao de encargos.
porque o empresariado ja exerce regu- principal: e a privatira?ao do siste- Para o governo, o combate a infla-
larmente um trabalho de envolvimento , ma previdenciario. Proposta alter- $ao so sera possivel se estados e mu-dos parlamentares, atravesde suas enti- nativa 6 a cria^So de um sistema nicipiosassumiretnossetoresdeedu-
dades nos estados. misto: estatal para as faixas mais Ca?5o, saude e transportes. A

0 presidente da CNI, senador Alba- baixas de salario, com aposentado- itransferwicia dessas obrigaQoes seria
no Franco, confirma que grande parte rias pagas pelo INSS, e privado a contrapartida da generosa partici-
da infra-estrutura do lobby junto ao partir de determtnado teto de ren- pagao que t&n na arrecada?ao fede-
Consresso nertence as nronrias federa- 1 

em que o interessado poderia rai, a Uniao i obrigada a repassarcongresso penence as proprtas ieaera optar 
peia complementa^o de sua AWr _ ^^0 arie arreca-9°es estaduais, 0 que inclui contatos colibugidlffeando-al- I7 /o' qU^f 3Ue,ag€C

diretos com os parlamentares locais. piano privado ou ao fundo de pen- aa 
cow e in. cssa iana aeve ser

Mesmo assim, Mandelli esperava que sao de sua categoria. Ambos alivia- rateada entre estados^l,5 /o),

no periodo anterior a revisao as necessi- fiam a lista de encargos do governo cipios (22,5%), regioes Norte, Nor-

dades operacionais crescessem e que os e do empresariado. deste e Centro-Oeste (3 /o).

empresarios estivessem preparados para '" 
:: - : 

^ « 1 ' ¦ r' 1
passos mais largos. REFORMA Jk REFORMA , y ^

tributAria jPOt-fncA

A Constitui^ao 0 pacote de abril
CAPITAL de 1988 aumentou de 77 fixou a banca-

j ESTRANfiEIRO participagao dos estados e munici- da de cada estado na Camara pro-
pios nas receitas fiscais arrecadadas porcionalmente a populagao (e nao

r»Pii pela Uniao. Mas nao fez a proper- pelo numero de eleitores), respeita-

BBBffl: , . . Cional transference dos encargos dososUmttesde,nominimo,seise,FIESP — Acabar com toda djscrimina- despesas. Dessa forma, a Uniao per- 1° mkimo, 55 deputados. A Cons-
pao contra as empresasde capital estran- deuieceita e manteve os gastos^e ^ titui^o de 88 «ve fepresen-geiro. Multmacionais trazem mais cresa- poderiam ser bancados pelos orga- tatividade proporcional e ampliou
mento econonuco e, por consequent, Ltosrefbr9a4dosesSc«emu- ^08limitesi^ra\>koe 70. Maso§1"
prospendade para a industria nacional. mcipios. E 0 que se pretende agora do artigo 45 abriu a brecha da lei
PNBE — Ehminagao de toda discri- ^ a reforma fiscal. Paralelamen- complementary ate hoje nem pro-

/SSSfd^ZS^S te, 0 governo quer fazer uma refor- - posta. SSo Paulo e 0 mais'prejudi-
m SMputura tribut&ria para cado pela sub-representa?ao, com

mesml leeras fixaSarfas eLre- simplificar impostos e encargos so- 60 deputados que no proximo ano,
mesmas regras tixadas para as empre ciajs. Essa e a reforma tributaria, passam para 70. Senao imperassem

mor^QmnirAL1^ a k. que em alguns pontos nao precisa oslimites,teria.109. Nopoloopos-

^nlZ nn de Passar pela revisao constitucio- "' to, os estados; do Norte e Centro-

Gonslitf|&. Abrir^portasdopaisao SlfcoSaS38 ^ V°ta9a° teriam 8uaS baDcadaS
capital estrangeiro significa recuperar ? Congre so. reduzidas.
tempo perdido. O import ante nao e '
origem do capital, mas que as multina- ORQANIZACAO HACtOHAt tEAfitiO
cionais amiprani $|ND|CAL D0SUBS0L0 

M

^^ PREVIDiNCi* i VW jKEFORHA PontbrnaispoB- Aixplorado <to
I SOCIAL pf>n| PQLlnCA mico: a Gonstitui^io —-• subsolo & prerroga- g"g"i°a

rMfrv-1 i permite a cobranga do Imposto Sin- tiva exclusiva das empresas brasi-
dical. descontado dos salarios uma |eiras de capital nacional. No caso
vezP«r an?- Para a nianuten^o das do tr61eo> cxiste 0 monop6Uo da

FIESP — Voto obngatono distntal mis- confedera^oes e smdicatos. O utipos- T, £ ^ . n ,oma amto, para aproximar os representantes po- to, previsto na CLT, divide os traba- lJn,5° e: ^r 1Sf' ° v^a era q
liticos de suas bases. Fidelidade partida- lhadores. Os sindicalistas querem tao no item sttbsolo e a pesquisa,
ria. Fim do voto de lideran^a no mante-lo, alegando Que ele e finan- explora9ao e iavra de minerio em

da cma/anos^'5110 
constltuc,ona a ca" ceiramente indispensavel as entida- territorio nacional. A legislate so-

PNBE — A reforma politica deve come- des c^sse- Trabalhadores de cate- bre esse assunto foi modificada di-
gar pela rediscussao da representa^ao gorias nao-organizadas rejeitam versas vezes, e a ConstituiQao de
dos estados na Camara, com a ado<;ao cobranga e os empresarios querem 1988 proibiu a participagao de em-
de criterios mais justos. Na reforma elei- ve-lo extinto por acreditarque assim estrangeiras na minera^ao. Otoral, propoe-se 0 voto distntal misto. enfraquecenam os smdicatos. Outro r .. . , r , ,
FORQA SINDICAL — Redugao do nu- item polemico: 0 contrato coletivo de resultado ioi uma retragao brutal
mero de partidos, novo sistema de repre- trabalho, que e estudado por uma dos investimentos nesse setor, 0 que
sentaijao dos estados no Congresso, fide- comissao formada por representan- faz com que a modificatjao das regras
udade partidaria, metade dos deputados tes do governo, trabalhadores e em- atuais reCina a opiniao favoravel daeleita pelo voto distntal, metade pelo . p I
proporcional. presanos. maiona dos parlamentares.
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TRIBUTARIA

Medeiros: "Vamos exercer um saudável e democrático lobby,aberto,à luz do dia

ESTRANGEIRO

Empresário e trabalhador se unem
Carlos Goldgrub —12/3/93

¦ Rolo compressor da

Força Sindical, Fiesp

e PNBE entra em ação

SÃO 
PAULO — Empresários e tra-

balhadores que apoiaram o início
imediato da revisão constitucional pro-
metem fazer, a partir de hoje, uma mar-'
cação corpo-a-corpo no Congresso, pa-
ra conseguir a aprovação de suas
propostas. As prioridades da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) e do Pensamento Nacional da
Base Empresarial (PNBE) batem com
as sugestões da Força Sindical para as
principais reformas — tributária, politi-
ca e previdenciária. A modernização do
Estado, a rediscussão dos monopólios e
a privatização das estatais também en-
tram na pauta.

O presidente da Força Sindical, Luiz
Antônio de Medeiros, mantém o econo-
mista Willy Fisher de plantão em Brasí-
lia. Em contato direto com os parla-
mentares, ele vai propor as emendas que
a Força Sindical defende. Paralelamen-
te, líderes sindicais procurarão depu-
tados e senadores. No caso de votações
polêmicas, a Força Sindical pretende
organizar caravanas de trabalhadores
para uma pressão direta no plenário.

"Vamos fazer isso principalmente se
algum direito social ou trabalhista esti-
ver ameaçado", promete Medeiros. A
Força Sindical orientou seus dirigentes
e militantes a divulgarem suas propos-
tas nos meios de comunicação, por meio
de manifestos, ártigos e entrevistas.

Se necessário, lançará também docu-
mentos sobre temas específicos em de-
bate. Uma cartilha baseada no Projeto
Brasil — um calhamaço de 656 páginas
com as propostas da Força Sindical —
será distribuída aos associados dos 500
sindicatos filiados à central de Medei-
ros. "Vamos exercer um saudável e de-
mocrático lobby, aberto, transparente e
à luz do dia, como deve ser feito",
anuncia o sindicalista.

Não será diferente a pressão dos em-
presários ligados ao PNBE, um grupo
dissidente da Fiesp que reúne 350 em-
presas de São Paulo, Rio de Janeiro e
Ceará. O PNBE vai atuar no Congresso
através do movimento Acorde (Ação de
Coordenação Empresarial), com o
apoio de mais 24 entidades. O movi-
mento já tem uma agenda mínima, com
propostas de reformas nos campos ins-
titucional, político, judiciário, econômi-
co e previdenciário, mas ainda não dis-
cutiu os detalhes das emendas que vai
levar ao Congresso.

Os coordenadores do PNBE querem
garantir uma revisão livre de manipula-
ções e anunciam que retirarão seu apoio
a qualquer projeto que ameaçar as con-
quistas sociais dos trabalhadores. Os
empresários do PNBE também vão fa-
zer um trabalho de corpo-a-corpo junto
aos parlamentares para influenciar a re-
visão. Será uma marcação informal, en-

carregando-se cada empresário de pro-
curar senadores e deputados seus
conhecidos para tentar influenciá-los.
Os integrantes do movimento Acorde
vão discutir amanhã a conveniência de
publicar um documento com o resumo
de suas propostas.

Desde o começo do ano, os empresá-
rios paulistas investem recursos huma-
nos e materiais num eficiente /otójfpara
convencer parlamentares a aprovar suas
propostas na revisão constitucional.
Embora não admita isso abertamente, a
Fiesp — que reúne empresas responsá-
veis por 18% do PIB nacional — paga
salários médios de CRS 300 mil a um
grupo de pressão formado por 12 pes-
soas que trabalham permanentemente
junto aos deputados e senadores mais
sensíveis às teses liberais.

Esse grupo recebe apoio de outros 15
profissionais, entre eles uma equipe de

advogados, com atribuições administra-
tivas. O presidente da Comissão de As-
suntos Legislativos da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Luiz Car-
los Mandelli, calculava em janeiro que o
lobby empresarial custaria cerca de USS
45 mil por mês. Só não se gasta mais
porque o empresariado já exerce regu-
larmente um trabalho de envolvimento
dos parlamentares, através de suas enti-
dades nos estados.

O presidente da CNI, senador Alba-
no Franco, confirma que grande parte
da infra-estrutura do lobby junto ao
Congresso pertence às próprias federa-
ções estaduais, o que inclui contatos
diretos com os parlamentares locais.
Mesmo assim, Mandelli esperava que
no período anterior à revisão as necessi-
dades operacionais crescessem e que os
empresários estivessem preparados para
passos mais largos.

MONOPÓLIOS CAPITAL

FIESP—Plena participação do setor
privado nos serviços de telecomunica-
ções, energia nuclear, exploração de
gás canalizado e exploração de gás
natural. Atuação do estado nos setores
sociais básicos, como saúde, educação,
habitação e segurança.
PNBE — Revisão dos monopólios. O
detalhamento da proposta será discu-
tido nesta quinta-feira pelas 24 entida-
des da Acorde (Ação Coordenadora
Empresarial), que definirão o que deve
ser controlado pelo estado.
FORÇA SINDICAL — É preciso rever
e, em alguns casos, acabar com os
monopólios. Petróleo, energia, comu-
nicações, tudo deve ser discutido. Oli-
gopólios e cartéis privados também.

FIESP — Acabar com toda discrimina-
ção contra as empresas de capital estran-
geiro. Multinacionais trazem mais cresci-
mento econômico e, por conseqüência,
prosperidade para a indústria nacional.
PNBE — Eliminação de toda discri-
minação contra o capital estrangeiro.
A fiscalização das empresas multina-
cionais cabe ao estado, dentro das
mesmas regras fixadas para as empre-
sas de capital nacional.
FORÇA SINDICAL — Acabar com a
discriminação do capital estrangeiro na
Constituição. Abrir as portas do país ao
capital estrangeiro significa recuperar o
tempo perdido. O importante não é a
origem do capital, mas que as multina-
cionais cumpram as normas.

FIESP — Redução do número de im-
postos aos seguintes: sobre a proprie-
dade (IPTU e IPTR), sobre a renda de
pessoa física, sobre comércio exterior,
imposto seletivo (fumo e bebidas) e
imposto sobre consumo.
PNBE — A reforma tributária, que
vai diminuir os impostos, supõe uma
reforma fiscal, que garantirá o paga-
mento das despesas públicas.
FORÇA SINDICAL — Redução dos
impostos a nove: renda, sobre heran-
ças e doações, ITR, sobre veículos au-
tomotores, sobre comércio exterior, IP-
TU, 1CMS, sobre serviços finais e
contribuição para a Previdência.

FIESP — Contribuição exclusiva do be-
neficiário. Tratamento único para traba-
lhadores das empresas privadas e funcio-
nários públicos, civis e militares.
Possibilidade de opção por um sistema
público ou privado. Aposentadoria por
idade, aos 65 anos. Eliminação da contri-
buição compulsória para empregadores.
PNBE — Revisão da aposentadoria e
transformação de parte dos encargo
sociais em aumento real de salário.
FORÇA SINDICAL - Criação da
Previdência Privada Complementar,
constituída de fundos de previdência e
pensão administrados por trabalhado-
res e empregados.

REFORMA

POLÍTICA

FIESP — Voto obrigatório distrital mis-
to, para aproximar os representantes po-
líticos de suas bases. Fidelidade partidá-
ria. Fim do voto de liderança no
Congresso e revisão constitucional a ca-
da cinco anos.
PNBE — A reforma política deve come-
çar pela rediscussão da representação
dos estados na Câmara, com a adoção
de critérios mais justos. Na reforma elei-
toral, propõe-se o voto distrital misto.
FORÇA SINDICAL — Redução do nú-
mero de partidos, novo sistema de repre-
sentação dos estados no Congresso, fide-
üdade partidária, metade dos deputados
eleita pelo voto distrital, metade pelo
proporcional.

OS TEMAS POLÊMICOS

MONOPÓLIOS

A União detém I
o monopólio em se-

I tores de petróleo, telecomunica-
çôes e energia elétrica. Cabe á
Uniào decidir a quem será dada a
concessão para explorar esses ser-
viços. No Brasil, os monopólios de
petróleo e telecomunicações são
exercidos jior empresas estatais.
No setor elétrico, a União permite
que empresas estaduais e privadas
gerem e distribuam energia. O que
vai se discutir é se o monopólio
terá que ser exercido pelo Estado,
através de suas empresas, ou se o' setor privado poderá explorar es-
ses serviços. Isso não significa, em
nenhum momento, que a União
perde o poder de decidir a quem
será dada concessão,

ESTABILIDADE

GREVE
A discussão so-1

bre a estabilidade HHH
no serviço público promete ser in-
cendiária. O governo assegura que:
é impossível administrar 900 mil
servidores com estabilidade. O em-
presariado vê nisso um dos "ralos
da República", por onde escorrem
dinheiro público a fundo perdido e
eficiência. A equipe econômica
busca uma saída e sugere novos
critérios de ingresso na carreira e
estabilidade apenas para concursa-
dos. Mas a tendência é que o poder
de pressão das associaçoes funcio-
nais prevaleça e o direito à estabili-1
dade seja mantido. A permanência
do direito de greve do servidor é
quase ponto pacífico.

râivÍDÜciÃ~^^H

SOCIAL
A antiga idéia de

substituir a aposen-
tadoria por tempo de serviço pelo I
critério da idade perdeu força mas I
interessa a muitos. Mas a questão 1
principal é a privatização do siste-

. ma previdenciário. Proposta alter-
nativa é a criação de um sistema jmisto: estatal para as faixas mais
baixas de salário, com aposentado-
rias pagas pelo INSS, e privado a
partir de determinado teto de ren-
da, em que o interessado poderia
optar pela complementaçào de sua jcontribuição, destinando-a a um
plano privado ou ao fundo de pen-
são de sua categoria. Ambos alivia-
riam a lista de encargos do governo
e do empresariado.

CAPITAL

ESTRANGEIRO
Empresa brasi-

aquela"constituída sob as leis brasileiras e
que tenha sua sede e administração
do pais", definição que não inclui
discriminação ao capital estrangei-
ro. A diferença se estabelece quan-
do a Constituição determina que a"empresa bràsileira de capital na-
cional" — aquela controlada por
pessoas , físicas domiciliadas e rçsi-
dentes no pais—goze de benefícios
em relação às de capital estrangei-
ro, entre eles a preferência na com-
pra de bens e serviços pelo governo.
A tendência é de pelo menos se
amenizar essa diferença de trata-
mento, incentivando mais investi-
mentos estrangeiros no Brasil,

JUDICIÁRIO

Existe a convic-
ção de que a lenti-
dão da Justiça é um dos fatores que
mais contribuem para a impunida-
de ehá uma disposição generaliza-
da no Congresso de promover pro-
fundas alterações no Judiciário,
que teve um dos lobbies mais fortes
da Constituinte de 88 e não foi
tocado. O Legislativo se ressente
das relações pouco amistosas com a
Justiça Eleitoral. O Executivo se
queixa da "indústria de liminares".
O controle externo do Judiciário é
uma proposta que prevê a criação
de um Conselho Nacional da Ma-
gistratura do qual participariam
juizes, representante da OAB e ju-
listas independentes. -

PACTO

FEDERATIVO
' Tema explosivo
na agenda da revi-
São, deverá pôr em confronto a
União e os estados e municípios no
debate da redistribuição de encargos.
Para o governo, o combate à infla-

wmm

A Constituição
de 1988 aumentotu
participação dos estados e munici-
pios nas receitas fiscais arrecadadas
pela União. Mas não fez a propor-
cional transferência dos encargos e
despesas. Dessa forma, a União per-
deu receita e manteve os gastos que
poderiam ser bancados pelos orça-
mentos reforçados dos estados e mu-
nicípios. É o que se pretende agora
cora a reforma fiscal, Paralelamen-
te, o governo quer fazer uma refor-
ma na estrutura tributária para
simplificar impostos e encargos so-
ciais. Essa é a reforma tributária,
que em alguns pontos não precisa
de passar pela revisão constitucio-
nal, dependendo apenas de votação
simples no Congresso.

cação, saúde e transportes. A
transferência dessas obrigações seria
a contrapartida da generosa partici-
pação que têm na arrecadação fede-
ral. A União é obrigada a repassar
47%, quase a metade do que arreca-
da com IR e IPI. Essa fatia deve ser
rateada entre estados (21,5%), muni-
cípios (22,5%), regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste (3%).

REFORMA

POLÍTICA

O pacote de abril
/ de 77 fixou a banca-

da década estado na Câmara pro-
porcionalmenteà população (e não
pelo número de eleitores), respeita-
dos os limites de, no mínimo, seis e,
no máximo, 55 deputados. A Cons-
tituição de 88'manteve a represen-
tatividade proporcional e ampliou
os limites para oito e 70. Mas o §1°
do artigo 45 abriu a brecha da lei
complementar, até hoje nem pro-
posta. São Paulo é o mais prejudi-
cado pela sub-representação, com
60 deputados que, no próximo ano,
passam para 70. Se não imperassem
os limites, teria 109. No pólo opos-
to, os estados do Norte e Centro-
Oeste, que teriam suas bancadas
reduzidas.

•' -
SINDICAL

Ponto mais polê-
mico: a Constituição
permite a cobrança do Imposto Sin-
dical, descontado dos salários uma
vez por ano, para a manutenção das
confederações e sindicatos. O impôs-
to, previsto na CLT, divide os traba-
lhadorès. Os sindicalistas querem
mantê-lo, alegando que ele é finan-
ceiramente indispensável às entida-
des de classe. Trabalhadores de cate-
gorias não-organizadas rejeitam a
cobrança e os empresários querem
vê-lo extinto por acreditar que assim
enfraqueceriam os sindicatos. Outro
item polêmico: o contrato coletivo de
trabalho, que é estudado por uma
comissão formada por representan-
tes do governo, trabalhadores e em-
presários.

rOOSUBSOLO ;
A exploração do

íf >subsòlcK érpreròga- í
tiva exclusiva das empresas brasi-
leiras de capital nacional. No caso
do petróleo, existe o monopólio da
União e, por isso, o tema em ques-
tão . no item subsolo é a pesquisa,
exploração e lavra de minério em
território nacional. A legislação so-
bre esse assunto foi modificada di-
versas vezes, e a Constituição de
1988 proibiu a participação de em-
presas estrangeiras na mineração. O
resultado foi uma retração brutal
dos investimentos nesse setor, o que
faz com que a modificação das regras
atuais reüna a opinião favorável da
maioria dos parlamentares.
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Judiciario repele controle extemo

os ministros dos\ribunais superiores, o que o^Con- Bhonesta, democratica, principalmente as vesperas de

tituir o extinto Conselho Nacional da Magistratura, yW|^| RADICAL CHIC

que cresceu demais. Ha um projeto do proprio resolvidos. Nesses ultimos anos houve uma mudanga
relator-geral da revisao, deputado Nelson Jobim /BBBajBKm muito grande no pais e no mundo e as coisas muda-
(PMDB-RS), para que os procuradores da Republi- _ mHbbEHH ram muito. Porisso, a revisao e necessaria, embora ela
ca possam ser responsabilizados quando causarem nao va resolver todos os conflitos de uma vez. Vai ser
danos a terceiros com denuncias infundadas. uma revisao das tendencias do pais, mais do que da

Constituigao."

j • hElio jaquaribe

W-. ONU, o controle do petroleo e de seus derivados sigao de destaque mundial, apesar de todas as cientista politico.

s r*** 
* 

] JIOELS se apresentou como determinante. crises que o pais atravessou. "A revisao constitucio- j0rr^~ i
I fp Como imaginar, entao, que venha se tornan- Quando se propugna uma abertura do setor nal apresenta dois princi- | -
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repele controle externo

¦ Supremo pode derrubar

qualquer tentativa com base
na autonomia dos poderes
LUIZ ORLANDO CARNEIRO
11 mbora os ministros dos tribunais superiores
JC/ não admitam qualquer tipo de controle exter-
no do Judiciário, a questão deverá ser objeto
de emendas de parlamentares que, com o apoio de
magistrados e membros do Ministério Público, con-
sideram viável pelo menos uma fórmula indireta de
controle: a criação, nas corregedorias de Justiça, de
um órgão composto por juizes, representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério
Público (procuradores da República), para receber e
selecionar queixas contra magistrados parciais, mo-
rosos ou omissos.

Mesmo essa fórmula é repelida pelos ministros
do Supremo Tribunal Federal que, como "guarda
da Constituição", pode invalidar qualquer forma de
controle externo do Judiciário, com base no Artigo
60 da Constituição, que proíbe qualquer emenda —¦
mesmo na revisão constitucional — que atinja a
independência dos poderes.

Para que fosse instituído o controle externo,
lembra um ministro do STF, era preciso também
suprimir a parte do Artigo 96 da Constituição que
deixa com os tribunais a prerrogativa de "velar 

pelo
exercício da atividade correicional respectiva". Para
os ministros dos tribunais superiores, o que o Con-
gresso tem que fazer é votar o Estatuto da Magis-
tratura, que lá tramita há algum tempo. Para subs-
tituir o extinto Conselho Nacional da Magistratura,
o estatuto cria o Conselho Nacional da Administra-
ção da Justiça, formado por ministros do STF, do
Superior Tribunal de Justiça e por presidentes dos
tribunais de Justiça dos estados.

Para que a administração da Justiça seja agiliza-
da, os ministros do STF, em sua maioria, acham
que o Supremo só devia receber pedidos de habeas-
corpus contra decisões de tribunais superiores (o
STF teve de julgar mais de três mil habeas nos
últimos cinco anos), e que o Ministério Público só
deveria ser ouvido nas ações de inconstitucionalida-
de. Além dos habeas em geral, o STF também quer
passar para o STJ os processos de extradição.

O Ministério Público, presidido pelo procura-
dor-geral da República, que é, pela Constituição,"instituição essencial à função jurisdicional do Es-
tado", é visto por alguns como um quarto poder
que cresceu demais. Há um projeto do próprio
relator-geral da revisão, deputado Nelson Jobim
(PMDB-RS), para que os procuradores da Repúbli-
ca possam ser responsabilizados quando causarem
danos a terceiros com denúncias infundadas.

LEANDRO KONDER
Filósofo.

"A revisão está sendo
desencadeada sem que te-
nha havido uma discussão
suficientemente ampla na
sociedade. Ela está sendo
feita por um grupo mino-
ritário que aproveita as
posições de força dentro
do parlamento e no Exe-
cutiyo para essa finalida-
de, de precipitar um pro-
cesso que não amadureceu
na sociedade. Os resulta-
dos são presumivelmente
problemáticos."

MIGUEL PAIVA
Cartunista.

"Eu estou sabendo a revisão constitucional, mas
não estou muito inteirado, não sei o que vai entrar em
pauta. Em princípio, não tenho nada contra, desde
que a revisão seja feita de uma maneira democrática,
sem a interferência de interesses eleitoreiros. Mas acho
muito difícil que ela seja feita de maneira isenta,
honesta, democrática, principalmente às vésperas de
um ano eleitoral."

RADICAL CHIC
Personagem
"Sou a favor de qualquer WÊÊÊÊk
revisão. Eu sempre faço a |f||pi|
minha revisão diária para \ àtmz
ver se a buttdinha e o peiti- Hjj|2|^, JFf
ttlio estão em cima. É a
única maneira de preser-
var as 

^garantias. 

Depois

SÉRGIO ABRANCHES
Cientista político."Ela é indispensável, e menos pelos problemas de
conjuntura que estão sendo levantados. A Constitui-
ção deixou uma porção de questões e conflitos não
resolvidos. Nesses últimos anos houve uma mudança
muito grande no país e no mundo e as coisas muda-
ram muito. Por isso, a revisão é necessária, embora ela
não vá resolver todos os conflitos de uma vez. Vai ser
uma revisão das tendências do país, mais do que da
Constituição."

HÉLIQ JAGUARIBE
Cientista político.

"A revisão constitucio- 1
nal apresenta dois princi- llk l
pais aspectos. Os relacio- Ipjltnados com as medidas | ^ Sk':
indispensáveis para estabi-
lizar as contas públicas W
partir de 1994; e as medi- "X<ÈJÍ
das destinadas a melhorar jffl
as instituições e o relacio-
namento entre elas. O
Congresso faltaria com seu compromisso com o país se
não aprovasse até o final do ano as medidas tributárias
e fiscais necessárias para estabilizar as finanças do país.
As medidas de revisão constitucional podem ser feitas
com mais calma em um momento subseqüente".

CARLOS EDUARDO NOVAES
Jornalista

"Tenho uma resistência muito grande à revisão. A
Constituição já foi feita e acho inoportuno tentar
refazê-la neste momento. Bastaria uma emenda para
concretizar as reformas fiscal e tributária".

ANGELA RÔ-RÔ
Cantora

"Na realidade eu estou muito cabreira com a revi-
são. Ainda não consegui entender direito o que eles
querem mudar. Afinal, a Constituição foi feita em 88,
até hoje não foi cumprida e já querem mudar? A
reforma agrária, por exemplo. Tá na Constituição, mas
cadê na terra? Eu confio no Congresso tanto quanto o
Yeltsin confiava no Parlamento russo. Conto nos de-
dos do corpo em quem eu confio lá dentro. Eu só
espero que eles tenham bom senso para que ajam em
prol dos interesses dos povo e não dos interesses
políticos.

ONU, o controle do petróleo e de seus derivados
se apresentou como determinante.

Como imaginar, então, que venha se tornan-
do lugar-comum afirmar que a maioria dos
países está abrindo mão do seu controle nos
negócios do petróleo? Ou que este seria apenas
um produto primário, negociado por atacado
nas bolsas internacionais de mercadorias, sem
maiores considerações de ordem estratégica? De-
cididamente, o petróleo não é e não pode ser
encarado como uma simples commodity ou mer-
cadoria regulada unicamente pelas forças de
mercado.

No que se refere ao Brasil, o negócio supera
já os US$ 20 bilhões por ano. O país apresen-
ta-se em peculiares condições de autodetermi-
nação no que concerne à indústria petrolífera,
detendo tecnologia de ponta em todos os ra-
mos do setor e reservas crescentes que garan-
tem sua auto-suficiência em energia. Nossas
refinarias, campos e navios estão em linha
com o que qualquer multinacional dispõe de
melhor.

Sua estatal, a Petrobrás, tem estrutura comer-
ciai, industrial e de pesquisa capaz de conduzir
quaisquer atividades no setor. Atua em vários
países e tem pleno conhecimento do que ocorre
no mundo em termos de comércio, desenvolvi-
mento tecnológico e parâmetros internacionais
de produtividade. Por isso conseguiu, em 40
anos, saindo praticamente do zero, alcançar po-

sição de destaque mundial, apesar de todas as
crises que o país atravessou.

Quando se propugna uma abertura do setor
petróleo no Brasil, é preciso estar atento para
a especificidade do caso brasileiro em todas as
suas variáveis. É preciso, antes de tudo, levar
em conta que o país guarda, no que diz respei-
to ao petróleo, afinidade, por exemplo, com
Venezuela e México, onde se optou por man-
ter o controle do Estado no setor, e não com
países em que não se dispunha de uma estatal
tão forte e saudável como a Petrobrás, onde,
então, se abriram as portas a multinacionais.

O projeto de importação de gás da Bolívia,
com a criação de uma empresa controlada
pela Petrobrás e com participação de empresas
nacionais e multinacionais privadas, é seme-
lhante ao da flexibilização estatal venezuelana.
No que concerne à parceria, aliás, é bom que
se diga que o Brasil a vem praticando desde a
década de 70, o que, sob o aspecto de abertu-
ra, o coloca à frente do México, tão rigoroso
no controle das áreas petroquímicas e de dis-
tribuição de derivados.

Os movimentos que ocorrem no mundo
precisam ser observados com inteligência, sem
preconceito ou emocionalismo. Cada país
apresenta um determinado estágio de desen-
volvimento na indústria petrolífera. Não é
correto imitar estatísticas. E preciso, isto sim,
verificar a analogia entre os casos que ocor-
rem, relacionando aberturas, oligopolização e
cartelização.

As grandes multinacionais já existentes
mantêm-se integradas e cada vez mais fortes,
seja pela união entre si, seja pela conquista de
mercados e reservas em países de menor ex-
pressão. No contexto mundial o mercado se
fecha cada vez mais ao seu redor, reduzindo
dramaticamente as chances de que novas em-
presas possam ter a oportunidade de se firmar
no cenário industrial.

Valor nos negócios do petróleo hoje é, por
tudo o que se expôs, garantir reservas, merca-
dos, desenvolver tecnologia e ter empresa ver-
ticalizada e com negócios integrados.

A Petrobrás vem de há muito flexibilizando
sua atuação, o que se tem acentuado com a
recente formação de empresas para cuidar de
novos projetos, como a referida importação de
gás da Bolívia e, proximamente, da Argentina.
E portanto fundamental que seja mantida co-
mo uma empresa integrada. E que o país
permaneça dispondo de controle do segmento
petrolífero — ainda que podendo admitir, em
projetos de efetivo interesse nacional, a contri-
buição da iniciativa privada como sócia parti-
cipativa. Sob a coordenação da Petrobrás.

i A MENDES

mjiM RENNÓ

O 
petróleo

é nosso

petróleo movimenta no mundo mais de
Vy US$ 800 bilhões por ano. Trata-se de um
negócio controlado por reduzido grupo de
empresas multinacionais e transnacionais pri-
vadas, detentoras de poderosa e sempre cres-
cente capitalização econômica, política e tec-
nológica, e por grandes estatais interessadas
no incremento da internalização e integração
de atividades.

Em décadas passadas foi possível o apareci-
mento de novas empresas no cenário mundial,
como a Petrobrás, a ENI, as grandes estatais
dos países árabes, africanos e asiáticos e mes-
mo pequenas estatais. Atualmente, a natureza
econômica do negócio, as questões estratégi-
cas (entre as quais se inclui, por exemplo, a
Guerra do Golfo) e os desafios tecnológicos
indicam que quem sair desse mercado difícil-
mente terá condições de retorno, cedendo es-
paço definitivamente às multinacionais.

Por isso, quando se afirma que empresários
privados internacionais estariam dispostos a
investir no Brasil, deve-se levar em conta que
somente o fariam se tivessem garantia da prá-
tica de preços adequados, compatíveis com os
do mercado internacional. Uma condição que,
se mantida, contudo, permitiria à própria Pe-
trobrás prosseguir no cumprimento de sua
missão de abastecer o mercado aos menores
custos e ampliar suas atividades de descoberta,
produção, refino e transporte. Não há crise de
recursos, mas sim de preços, agravada pela
contínua redução da parcela que cabe à com-
panhia no preço dos produtos da refinaria.

A verdade é que a produção, a refinação, a
indústria do gás, o transporte, o comércio de
petróleo e derivados jamais serão atividades co-
muns. Nunca o foram. As reservas esgotam-se
enquanto a demanda continua crescendo. Quem
mais consome não tem reservas, e quem muito
produz tenta, por todos os meios, ter ou manter
o domínio sobre as suas. Em todas as guerras
dos últimos 90 anos, e nas recentes decisões da

GRANDE OTELO
Ator

"Espero enfim que
redijam um texto defi-
nitivo. Essa conversa
de revisão ou nova
Constituição perturba
a gente. O Brasil preci-
sa de uma Constituição
que funcione".

ZIRALDO
Cartunista

"Essa Constituição que está aí não é uma Carta
de preceitos, mas de regulamentos. Tinha de ser
mudada, mas não agora nem por esse Congresso. As
mudanças serão movidas a interesses lobistas e elei-
toreiros. Aquele deputado gordinho do Collor, o
Roberto JefTerson, já está com uma emenda para
aprovar a comercialização do sangue. Isso é uma
brincadeira. E quem está contra a revisão também
não é por motivivação ideológica, mas por conve-
niência eleitoreira. Eu, infelizmento, espero o pior."

Joel Mendes Rennó é presidente da Petrobrás
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pressa, ele gostana que fossem discutidas logo as pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais nos sete e direitos individuals;
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sidente tambem. Mas tem de des-
centralizar mesmo, passar para 0
municipio atribuigoes que hoje continuam na mao do
governo para fazer clientelismo", observa, ao defen¬
der novos criterios de distribuigao de recursos. 0
ministro defende 0 fim de monopolios estatais "desne-
cessarios" e a abertura aos investimentos estrangeiros.

JOSE SARNEY ¦PPHli
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um efeito paralisante sobre 0 pais. ||: ^
Sera preciso um grande esforgo de K
articula^ao e negociagao politicas ;,^h|
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: Congresso Nacional

: regulamentou mais

leis do 
que se 

pensa
Ao contrário do que muita gente pensa, o

Congresso aprovou a maior parte das leis comple-
mentares e ordinárias exigidas para regulamentar a

. Carta de 88. De acordo com estudo do deputado
Nelson Jobim (PMDB-RS), relator da revisão, dos' 143 dispositivos carentes de regulamentação, 85 já

; são lei e pelo menos 39 estão em tramitação. Apenas
, 20% dos itens aguardam votação.
i "Os temas que não foram tratados são aqueles

. em que não houve entendimento político ou os que
já estavam contemplados em legislação anterior",' 
garante Jobim. Já vigoram o Código de Defesa do

; Consumidor, o de Meio Ambiente, o Estatuto da
| Criança, as leis de custeio e de benefícios da Previ-' dència, de Diretrizes e Bases da Educação, o Regi-
; me Jurídico Único do funcionalismo, a Reforma¦ Agrária, a Lei do Ministério Público, a Lei de• Licitações e a de Propriedade Industrial.

Estão em fase de regulamentação: a Lei do Siste-
ma Financeiro, o Estatuto da Magistratura, a regu-' lamentação do mandado de injunção, a participa-

í Çâo no lucro das empresas, o imposto sobre grandes
fortunas, a Lei Orgânica da Assistência Social' e as restrições à propaganda de tabaco, álcool,

; agrotóxicos e remédios.

O que foi regulamentado
Defesa do consumidor
Crime de racismo
Seguro-desemprego
Greve em serviços essenciais
Limites para salários de servidores
Regime jurídico único para o funcionalismo
Manutenção do valor real de aposentadorias

Conselho Nacional da República
Conselho de Defesa Nacional
Ministério Público
Reforma Agrária
Financiamento e benefícios da Previdência
Descentralização da saúde
Transplante de órgãos •
Proteção ao meio ambiente
Direitos do menor e do adolescente

O que está sendo regulamentado
Estatuto da magistratura
Lei Orgânica da Assistência Social
Lei do Sistema Financeiro
Mandado de injunção
Participação nos lucros das empresas
Proteção do mercado de trabalho da mulherProteção face à automação
Eleição do presidente no caso de vacância da
presidência e da vice
Imposto sobre grandes fortunas

O que foi esquecido
Direito do cidadão com carteira de identidade anão tocar piano
Penas para retenção dolosa de salários
Atribuições do vice
Produção de programas regionais de rádio e TV
Cartórios
Exploração pelo Estado de atividades econômicas
Condições em que Justiça comum aprecia causas
desportivas
Estimulo à guarda de orfão ou menor abandona-
do

O QUE QUEREM OS PRESIDENCIÁVEIS

Assembléia de Minas reúne 
juristas

e especialistas 
para 

debater revisão
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"Quais os limites da revisão constitucional e que
reformas são necessárias para desatravancar o País,
com ou sem a revisão?" Foi a provocação levantada
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais nos sete
Ciclos de Debates promovidos entre agosto e início
de outubro, que envolveram políticos, juristas e
especialistas de projeção nacional.

Como nos Ciclos Nacionais de Debates promovi-
dos regularmente, o produto das discussões será
encaminhado ao Congresso Nacional e, segundo o
presidente da Assembléia, deputado José Ferraz, vai
compor também um banco de dados para subsidiar

. o trabalho parlamentar e, sobretudo neste caso, o
de adaptação da Constituição mineira, logo após a
revisão do texto federal.

Pontos básicos
Além do tema de abertura — sobre os limites da

revisão constitucional —, a pauta de trabalhos da
Assembléia de Minas abordou as seguintes questõestemáticas: a) Organização dos poderes; b) Financia-
mento da seguridade; c) Ordenamento político; d)
Administração pública; e) Reforma tributária; e 0 Políti-
ca minerária.

O que saiu desses encontros foi também uma
unanimidade de que a Constituição tem que ser
mudada, com divergências sérias entre políticos e
juristas sobre a conveniência de se processar as mu-
danças agora e fazer reformas radicais na Constituição
com quorum simplificado. Políticos em sua maioria a
favor e juristas contra, os dois lados levantaram uma
série de boas razões para mudar ou adiar a revisão,
jogando fachos de luz importantes num debate turva-
do por muitos interesses em jogo.

Os especialistas apresentaram, por sua vez, da-
dos alarmantes para provar que o país "fica ingover-
nável" se não forem feitas reformas em áreas impor-
tantos e que foram objeto de discussão. Entre os
principais pontos levantados, cabe alinhar as se-
guintes proposições:

preservar as "cláusulas pétreas", que definem o
Estado de Direito Democrático: voto universal e
secreto; tripartição dos poderes; sistema federativo;
e direitos individuais;

aperfeiçoar o presidencialismo definido pelo pie-
biscito, redistribuindo-se melhor as funções que
hoje sobrecarregam a presidência da República;

dar novas funções de fiscalização e controle ao
Legislativo;

promover reformas estruturais no Judiciário, de
forma a agilizar o processo judiciário, redefinindo
funções dos tribunais federais e estaduais;

reacionalizar o sistema tributário e equilibrar as
competências da União, Estados e Municípios, com
redução da carga tributária sobre a produção e
mão-de-obra, promovendo a justiça tributária;

definir fontes de financiamento claras para o sistema
previdenciário e as ações de saúde e ação social;

profissionalizar a carreira do servidor público, através
de critério* objetivos de avaliação da competência,
conjugando tempo de serviço e mérito funcional com
mecanismos de ascensão na carreira;

definir novas regras para exploração do subsolo;
aplicar nova sistemática de tributação no setor; e rever
as restrições para entrada de capital externo para
investimentos na pesquisa, lavra e produção mineral.

As diferentes fases do Ciclo de Debates reuniram
políticos como o ex-deputado Pimenta da Veiga, o
secretário de Administração de Minas Gerais e de-
putado federal Bonifácio Tamm de Andrada, o ex-
ministro da Justiça e jurista Oscar Dias Corrêa, o
jornalista Mauro Santayanna, além de especialistas,
como os professores Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, da USP, Carmem Lúcia Antunes, da PUC/MG,
Roberto Rosas, da UNB, Paulo Neves de Carvalho, da
UFMG, Antônio Augusto Anastasia, secretário-ad-
junto da SEPLAN/MG, Juiz Federal Sacha Calmon,
José Saraiva Felipe, secretário de Saúde de Minas
Gerais, além de técnicos do governo mineiro, do
IPEA e do Ministério da Previdência.

FERNANDO HENRIQUE
"É 

preciso pegar alguns pontos
porque esta revisão não e uma
nova Constituição", alerta o mi-
nistro da Fazenda. Ele aponta os
aspectos que estão estrangulando
o crescimento do Brasil. "Sou fa-
vorável à descentralização e o pre-
sidente também. Mas tem de des-
centralizar mesmo, passar para o _
município atribuições que hoje continuam na mão do
governo para fazer clientelismo", observa, ao defen-
der novos critérios de distribuição de recursos. O
ministro defende o fim de monopólios estatais "desne-
cessários" e a abertura aos investimentos estrangeiros.

Itamar,

h Presidente pretende reunir

os ministros para sintonizar

as posições de seu governo

LUIZ ANTÔNIO FLEURY
Sé o Congresso aprovar a re-

forma tributária até 3l de dezem-
bro, a tempo de entrar em vigor
logo para aumentar a arrecadação
dos cofres públicos em 1994, o
governador Luiz Antônio Fleury
se dará por satisfeito. Embora se-
ja um dos presidenciáveis do
PMDB — ao lado do ex-govema-
dor Orestes Quércia, do ex-presidente José Sarney e
do ministro Antônio Britto — ele afirma que sua
intenção é permanecer no Palácio dos Bandeirantes
até o fim do mandato. Por isso, defende a promulga-
çâo automática dos artigos aprovados. O governador
dá prioridade à reforma tributária. Sem a mesma
pressa, ele gostaria que fossem discutidas logo as
reformas política e previdenciária.

JOSÉ SARNEY
O ex-presidente acha que a revi-

são constitucional é um enorme de-
safio para o Congresso. "A atual
Constituição, do jeito que está, teve
um efeito paralisante sobre o país.
Será preciso um grande esforço de
articulação e negociação políticas
para romper essa situação." Sarney
acredita que o dispositivo determi-
nando a revisão da Constituição cinco anos após sua
promulgação foi uma decisão "sábia e inteligente" ins-
pirada pelo deputado Ulysses Guimarães. Para Sarney,
a Constituição de 1988 foi marcada por grandes avan-
ços na área dos direitos sociais mas pecou ao criar um
clima desfavorável aos investimentos.

MÁRCIA CARMO

Parlamentar 
durante 16 anos, o presidente Ita-

mar Franco acha que a revisão constitucional
será muito útil para seu sucessor. "Ainda tem muito
debate pela frente", previu. Ele aguarda apenas a
definição do regimento interno para apresentar as
dificuldades que o governo federal enfrenta com a
atual Constituição, "O regimento é a bússola que
vai nos direcionar durante esses trabalhos", disse o
presidente. Itamar cita sua experiência de ex-sena-
dor para dizer que, neste momento, cautela é o que
convém ao presidente da República.

"Se eu fosse parlamentar gostaria que o presi-
dente esperasse a aprovação do regimento para
apresentar as propostas do governo", afirmou.
Apesar da precaução, o presidente receberá ainda
esta semana os primeiros levantamentos feitos por
uma das duas comissões que criou para reunir as
propostas do governo. Enquanto um grupo de júris-

; tas estuda as dificuldades técnicas que o governo
tem hoje, o ministro da Justiça, Maurício Corrêa,
espera reunir dentro de dez dias estudo com as

í sugestões de cada ministério. De posse de todos
esses dados, o presidente Itamar Franco marcará
reunião ministerial para discutir as questões e tentar-
sintonizar a posição do governo."Estamos nos preparando para dar sugestões,
mas o Congresso é soberano", avaliou. Itamar já' disse a alguns auxiliares que o ideal seria que, além
da atual equipe, os candidatos à sua cadeira tam-
bém estivessem atentos à revisão. Ele acha que seu
sucessor aproveitará muito mais as reformas a se-
rem realizadas, já que terminará o mandato poucos
meses após a conclusão da revisão.

Líder de uma equipe ministerial integrada por
seis partidos e onde se encontram as mais diferentes
opiniões, o presidente vai tentar buscar o consenso
numa reunião de todos os ministros, já convocada
para discutir o que realmente interessa ao governo
na revisão constitucional. O encontro ainda não foi
marcado, mas promete discussão e discordância

, nas áreas mais sensíveis e problemáticas da admi-
nistração federal. Dentro da reforma tributária, por
exemplo, o ministro Fernando Henrique Cardoso
defende a cobrança do imposto sobre herança, mas
o PFL do ministro das Comunicações, Hugo Napo-
leão, é contra. No Palácio do Planalto, sabe-se que• cada ministro vai brigar por suas posições e os
interesses de seus partidos nos trabalhos da revisão.

cauteloso, aguarda regimento

LULA
A principal preocupação do pre-

sidente do PT, Luiz Inácio Lula da
Silva, até agora o único candidato
assumido à Presidência da Repúbli-
ca, é de que a revisão constitucional
abra uma brecha para a revanche
dos setores conservadores derrota-
dos na Constituinte. Ele teme prin-
cipalmente uma investida contra as
conquistas sociais que a Constituição promulgada em
1988 assegurou aos trabalhadores. Coerente comia
decisão da executiva nacional do seu partido — que
tomou posição frontalmente contrária á realização da
revisão este ano—Lula evita apresentar propostas para
modificação do texto constitucional em vigor.

PAULO MALUF
No início do ano, o prefeito Pau-

lo Maluf articulou a fusão do PDS
com o PDC e criou o PPR, prepa-
rando-se para influenciar o processo
de revisão constitucional. Com em
94, Maluf construiu um partido com
67 deputados para tirar da Consti-
tuição os pontos que considera im-
próprios para a chegada da econo-
mia de mercado. Sua preocupação é criar mecanismos
atraentes ao capitai estrangeiro. "Depois do que aconte-
ceu com os países comunistas, percebe-se que o caminho
dos tigres asiáticos é o correto." A tropa de Maluf está
instruída para banir do texto o monopólio estatal, sobre-
tudo o do petróleo. 

"Se a Petrobrás é eficiente, que mostre
essa eficiência na competição", desafia.

LEONEL BRIZOLA |
O candidato do PDT tem a 3

firme convicção de que a revisão II
da Constituição é um golpe das ®
elites para tentar impor ao país o
parlamentarismo derrotado no A-JL ^
plebiscito. "As oligarquias estão '
querendo concluir a obra de de-
molição desse país. Querem que a
Petrobrás, a Eletrobrás e a Em- **
bratel tenham o mesmo destino infausto da Usiminas
e CSN", costuma repetir Brizola. O PDT fecha ques-
tão e não abre mão dos "avanços sociais". Entre eles,
estão a estabilidade de emprego para os servidores
públicos, manutenção do sistema previdenciário, mo-
nopólios do petróleo, energia e telecomunicações e a
proibição à entrada do capital estrangeiro em ativida-
des definidas na atual Constituição.

ANTÔNIO BRITTO
O ministro da Previdência So-

ciai, Antônio Britto, acha que há
três questões prioritárias na revi-
são constitucional: o novo pacto
federativo, a reforma fiscal e as
mudanças na Previdência. "Elas
não podem ser enfrentadas isola-
damente. Quem mexer numa tem
de mexer em todas", avalia Britto,
que foi um dos vice-líderes do PMDB mais atuantes
na Constituinte. "É 

preciso que fique claro quem vai
fazer o que neste país", avalia. Britto acredita que há
vários outros temas que devem ser debatidos, como o
Poder Judiciário, a estabilidade dos servidores públi-,
cos, o papel do Estado e os mecanismos de inserção
do Brasil na economia mundial.
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ilElov P'NHEIRO CORREIA PONTE SIMON SARNEY BENEVIDES MAGALHAES MACIEL COVAS(PMDB-RS) (PMDB-RS) (PMDB-BA) (PMDB-RS) (PMDB-RS) (PMDB-AP) (PMDB-CE) (PFL-BA) (PFL-PE) (PSDB-SP)
Nao e por acaso Ex-ltderdo Lider do partido Unicoliderdo Ex-governador de Defensor de LiderdoPMDBe Filho do cacique Reconhecido pela 0 nacionalista
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Cardoso, 
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na Constituinte, que sempre atua Genolno e craque pelo extinto PCB, economico da governo quando exercita militaresno Roberto Cardoso governadoreconomista. articulado na nas articulagoes de assumiu postura candidatura Lula, Figueiredo e seu humor Legislativo. Alves (PTB-SP), Antonio CarlosDefensor da^ formulagao de plenario. Nos de esquerda em 89, tem sido primeiro ministro mordaz. Em Costuma dizer Ricardo Fiuza Magalhaes, odesestatizagao propostas, ao lado bastidores, moderada, que principal quadro da Fazenda de politica, joga que, na caserna, (PFL-PE) e Jose deputado foida abertura aos deJobim, do conversacom credencia como da esquerda em Sarney, e um dos pesado: indicou passouavida Lourengo relator do a justemvestimentos tucano conservadores interlocutor questoes autoresdos senador Jose defendendoos (PPR-BA). Tem fiscal do governoestrangeiros, Sigmannga Seixas esquerdistas. respeitado entre os economicas, capltulos Paulo Bisol pollticos, e no presenga em Itamar Comandaenfrentara (DF) e do petista Emborao PT conservadores. tributariase tributario (PSB-RS)aCPI Congresso, plenario pelo aeora a comissaoresistencia a suas Paulo Delgado tenhafechado Convencidode salariais. Ganhou orgamentario da do PC, dando defendendoos domlniodas especial doteses por parte dos (MG). Tem questao contra que Constituigao respeitodos Constituigao. maioriaa militares. Coronel manhas sistema financeiro.nacionalistas de arquivo com todo revisao. nao e assunto do conservadores Forma, com oposigiio a Collor. da reserva e tres regimentais, Deve atuar emsua propria o histonco dos prosseguiu seus Executivo, mas de quando sentou-se Delfim Netto De partido vezes ministro no adquirido nos dupla com obancada. Lutara debates sobre estudos sobre os pais, apresentara amesade (PPR-SP)e conservador, regime militar, anosemque ex-ministro dapara que a revisao cada dispositiyo tenuis polemicos as propostas do negociagao com Roberto Campos critico do tem teses liderou a bancada Fazenda, Gustavotermine da Constituigao. acompanhou as governo, mas nao ministra Zelia (PPR-RJ). o trio neoliberalismo, nacionalistas. do PTB na Krause (PFL-PE).rapidamente, Exunio negociagoes, se compromete Cardoso de Mello, dos economistas que lhe permite Ministro de Camara. Ajudou aue transita comevitando sua regjmentahsta, defendendo a tese delende-las. apesar de fazer daala fazeracordos Collor, apoiou desarmaras desenvoltura nocontammagao tera papel de que a esquerda llder do governo oposigao ao conservadora mais singulares com as Bisol na CPI do questoes de ordem Congresso.
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os rumos

Gilberto Alves — 32/1/92
¦ Como em 88, será inevitável que
suija divisão entre parlamentares
de primeiro e de segundo time
CHR1STIANE SAMARCO E 1L1MAR FRANCO

odos os 584 deputados e senadores terão direito a
X voto, mas as cabeças que vão decidir os rumos da

revisão são em torno de uma centena. Este é o número com
que trabalha o Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap) na elaboração de um levantamento dos
políticos que vão mandar na revisão. Na Constituinte de
1988, a Comissão de Sistematização dividiu o Congresso
entre os que decidem e os que apenas votam. O resultado foi
traumático. Ninguém quer repetir a radicalização que indu-
ziu os excluídos a criarem o grupo conservador batizado de
Centrão. Mas nos bastidores todos admitem que, mesmo
sem recriar uma comissão especial, será inevitável a divisão
entre parlamentares de primeira e de segunda linha.

O seleto grupo que terá poder efetivo no processo inclui
várias categorias: os negociadores, os formadores de opi-
nião, os formuladores e os líderes. Mas o mapa do poder na
revisão vai além dos limites do prédio do Congresso Nacio-
nal. Não há dúvidas de que terão grande influência nos
debates e votações os ministros parlamentares que coman-
dam hoje a Economia, Fernando Henrique Cardoso
(PSDB-SP); a Previdência, Antônio Britto (PMDB-RS); os
Transportes, Alberto Goldman (PMDB-SP); e a Indústria e
Comércio, Andrade Vieira.

Mesmo sem mandato parlamentar, os presidentes do
PFL, Jorge Bornhausen, do PSDB, Tasso Jereissati, e do
PT, Luís Inácio Lula da Silva, participarão ativamente do
processo. Isto sem falar na bancada de governadores, onde
terão destaque o baiano Antônio Carlos Magalhães e o
paulista Luiz Antônio Fleury. O presidente do Congresso,
Humberto Lucena (PMDB-PB), tem papel importante, na
revisão, apesar de contestado em sua autoridade pelas
trapalhadas regimentais na votação do projeto que convo-
cou a revisão. batalhas memoráveis voltarão a animar o plenário do Congresso, em que as comemoraçoes estaraoescomend^nuita negociação

NELSON
JOBIM
(PMDB-RS)
Não é por acaso
que este gaúcho
de 46 anos, jurista
respeitado do
Congresso, foi
escolhido por
consenso relator
da revisão. Na
Constituinte de
88, ele liderou a
bancada do
PMDB na fase de
votação e foi um
dos três
relatores-adjuntos
que deram o texto
final da Carta.
Nos últimos seis
meses, Jobim
identificou os nós
da Constituição.

IBSEN
PINHEIRO
(PMDB-RS)
Ex-líder do
PMDB, foi um
dos principais
articuladores da
reforma
constitucional.
Presidente da
Câmara no
impeachment,
sonhava presidir a
revisão, o que o
credenciaria para
vôos mais altos,
como a disputa
presidencial. Ibsen
ficou apenas com
a coordenação do
partido, mas é
peça-chave no
processo porque
tem influência
dentro e fora do
PMDB.

GENEBALDO
CORREIA
(PMDB-BA)
Líder do partido
na Câmara,
transita com a
mesma
desenvoltura em
todo o leque de
forças do
Congresso. É
indispensável nas
costuras de
bastidor e arguto
nas batalhas
regimentais em
plenário. Sereno,
apontado como o
mais mineiro dos
baianos, tem
conseguido
administrar com
competência os
rachas internos do
PMDB, mantendo
a bancada unida.

L ROBERTO
PONTE
(PMDB-RS)
Único líder do
Centrão que
sobreviveu à
Constituinte e se
manteve como um
dos principais
negociadores no
Congresso, sem a
pecha
conservadora que
contaminou o
grupo. Chefe do
Gabinete Civil no
governo Sarney e
ex-presidente da
Câmara da
Indústria da
Construção Civil,
tem proposta de
simplificação
tributária e será
um canal do
empresariado.

PEDRO
SIMON
(PMDB-RS)
Ex-governador de
seu estado e
ministro da
Agricultura de
Sarney, o senador
liberou-se da
liderança do
governo com o
firme propósito de
articular com
agressividade no
PMDB, mas
continuará uma
ponte entre
Congresso e
Planalto. Simon
questionou a
oportunidade
política da revisão
e pretende atuar
como mediador
para conter
arroubos
neoliberais.

JOSE
SARNEY
(PMDB-AP)
Defensor de
primeira hora da
revisão, o senador
lembra que na
Constituinte
alertara, como
presidente da
República, que a
Constituição
deixaria o país
ingovernável.
Continua na
defesa radical da
tese de que é
impossível
solucionar a
questão
econômica sem
alterações na
Carta. Vai
articular nos
bastidores do
PMDB, do PFLe
do PTB.

MAURO
BENEVIDES
(PMDB-CE)
Líder do PMDB e
ex-presidente do
Senado,é
especialista em
acomodar
interesses
conflitantes, como
no caso do apoio
do partido ao
governo,
conseguindo unir
a bancada de 27
senadores. É tido
como o rei do
jeitinlio. Foi
vice-presidente da
Constituinte e teve
papel fundamental
na manutenção de
Humberto Lucena
na presidência da
revisão.

L EDUARDO
MAGALHÃES
(PFL-BA)
Filho do cacique
Antônio Carlos
Magalhães, lidera
bloco de 120
deputados e é
bom nas tramas
políticas. Tem
estilo próprio, que
o livrou de ser
confundido com a
tropa de choque de
Collor, mesmo
votando contra o
impeachment. Sua
habilidade foi
comprovada ao
esvaziar o
movimento
anti-revisão,
renunciando à
relatoria em favor
de Jobim.

MARCO
MACIEL
(PFL-PE)
Reconhecido pela
inesgotável
capacidade de
trabalho, é sempre
lembrado nas
negociações que
exigem paciência.
Seus méritos de
articulador foram
comprovados na
campanha
presidencialista,
quando foi o
único interlocutor
que transitou
entre Lula,
Quércia, Brizola e
ACM. Líder do
governo Collor,
submergiu
estrategicamente
no impeachment.

MARIO
COVAS
(PSDB-SP)
O nacionalista
exacerbado que
liderou o PMDB
na Constituinte
promete surpresas.
Hoje ele admite a
quebra de
monopólios como
o das
telecomunicações,
pregando parceria
entre Estado e
iniciativa privada.
Líder do PSDB no
Senado, sempre
afinado com o
ministro
Fernando
Henrique
Cardoso, foi
fundamental na
defesa da revisão.

JOSÉ
GENOÍNO
(PT-SP)
Expert em
manobras
regimentais,
Genoíno é craque
nas articulações de
plenário. Nos
bastidores,
conversa com
conservadores e
esquerdistas.
Embora o PT
tenha fechado
questão contra a
revisão.
prosseguiu seus
estudos sobre os
temas polêmicos e
acompanhou as
negociações,
defendendo a tese
de que a esquerda
não poderia atuar
despreparada.

JOSE
SERRA
(PSDB-SP)
Relator da
comissão do
sistema tributário
na Constituinte, é
economista.
Defensor da
desestatização e
da abertura aos
investimentos
estrangeiros,
enfrentará
resistência a suas
teses por parte dos
nacionalistas de
sua própria
bancada. Lutará
para que a revisão
termine
rapidamente,
evitando sua
conta"minaçào
pela campanha
eleitoral.

MIRO
TEIXEIRA
(PDT-RJ)
Participa de um
grupo
suprapartidário
que sempre atua
articulado na
formulação de
propostas, ao lado
de Jobim, do
tucano
Sigmaringa Seixas
(DF) e do petista
Paulo Delgado
(MG). Tem
arquivo com todo
o histórico dos
debates sobre
cada dispositivo
da Constituição.
Exímio
regimentalista,
terá papel
importante nos
embates em
plenário.

ROBERTO
FREIRE
(PPS-PE)
Candidato à
Presidência da
República em 89
pelo extinto PCB,
assumiu postura
de esquerda
moderada, que o
credencia como
interlocutor
respeitado entre os
conservadores.
Convencido de
que Constituição
não é assunto do
Executivo, mas de
país, apresentará
as propostas do
governo, mas não
se compromete a
defendê-las. É
líder do governo
Itamar.

ESPERIDIÃO
AMIM
(PPR-SC)
Presidente do
PPR, o senador é
articulador ágil,
quando exercita
seu humor
mordaz. Em
política, joga
pesado: indicou o
senador José
Paulo Bisol
(PSB-RS) à CPI
do PC, dando
maioria â
oposição a Collor.
De partido
conservador, é
crítico do
neoliberalismo, o
que lhe permite
fazer acordos
singulares com as
esquerdas, como o
da reforma
agrária.

ALOISIO
MERCADANTE
(PT-SP)
Depois de ter
elaborado o
programa
econômicò da
candidatura Lula,
em 89, tem sido o
principal quadro
da esquerda em
questões
econômicas,
tributárias e
salariais. Ganhou
respeito dos
conservadores
quando sentou-se
à mesa de
negociação com a
ministra Zélia
Cardoso de Mello,
apesar de fazer
oposição ao
governo Collor.

FRANCISCO
DORNELLES
(PPR-RJ)
Tributarista,
secretário da
Receita no
governo
Figueiredo e o
primeiro ministro
da Fazenda de
Sarney, é um dos
autores dos
capítulos
tributário e
orçamentário da
Constituição.
Forma, com
Delfim Netto
(PPR-SP)e
Roberto Campos
(PPR-RJ). o trio
dos economistas
da ala
conservadora mais
influente no
Congresso. Dos
três. é o mais

JARBAS
PASSARINHO
(PPR-PA)
É o parlamentar
mais credenciado
em assuntos
militares no
Legislativo.
Costuma dizer
que, na caserna,
passou a vida
defendendo os
políticos, e no
Congresso,
defendendo os
militares. Coronel
da reserva e três
vezes ministro no
regime militar,
tem teses
nacionalistas.
Ministro de
Collor, apoiou
Bisol na CPI do
PC e votou pelo
impeachment.

GASTONE
RIGHi
(PTB-SP)
Foi do Centrão na
Constituinte, onde
atuou com
Roberto Cardoso
Alves (PTB-SP),
Ricardo Fiúza
(PFL-PE) e José
Lourenço
(PPR-BA). Tem
presença em
plenário pelo
domínio das
manhas
regimentais,
adquirido nos 6
anos em que
liderou a bancada
do PTB na
Câmara. Ajudou a
desarmar as
questões de ordem
que obstruíam a
votação da data
da revisão.

BENITO
GAMA
(PFL-BA)
Presidente da CPI
do PC, ligado ao
grupo do
governador
Antônio Carlos
Magalhães, o
deputado foi
relator do ajuste
fiscal do governo
Itamar. Comanda
agora a comissão
especial do
sistema financeiro.
Deve atuar em
dupla com o
ex-ministro da
Fazenda, Gustavo
K.rause (PFL-PE),
que transita com
desenvoltura no
Congresso.

político.
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estelionatos constitucionais"

ao presidente do Senado, Humberto
Lucena. Saulo fala com satisfação
das falhas e das faltas praticadas,
com prazer segundo ele, pelos cons-
tituintes. "Esta é a única Constitui-
ção que se diz republicana e permitiu
um plebiscito sobre a monarquia",
zomba. E continua a chacota com a
boa-vontade de inimigo: "No Artigo
4o, parágrafo 5o, ela inventa, pela
primeira vez na literatura mundiai,
uma totalidade com limite."

Saulo chama essas armadilhas do
texto de "estelionatos constitucio-
nais". São esses,pontos que ele acon-
selha alterar. É sua
prioridade colocar a
República nas cláu-
sulas pétreas. As ou-
tros mudanças de-
fendidas pelo
ex-ministro foram
pontos do histórico
Saulão, aquele docu-
mento de 100 emen-
das elaborado por
ele em 1988 —marca
registrada de sua
inesquecível presen-
ça na Constituinte."Ele dava mais tra-

balho do que o Centrào, do qual ele
era o cabeça", lembra o deputado
Miro Teixeira (PDT-RJ). Saulo jura
que sua motivação foi jurídica.

O capítulo 9 de seu parecer co-
meça com uma argumentação jurí-
dica das mais importantes: a edição
das medidas provisórias. O jurista
pede ao Congresso que aperfeiçoe
o instrumento e dilate o seu prazo,
estabelecido em 30 dias.

"Essa Constituição não é capita-
lista nem socialista, é Roberta Close,
o terceiro sexo", apelida. As críticas
de Saulo no seu documento vêm

acompanhadas de
uma ironia fina — e
às vezes perigosa.
Quando sugere a
simplificação das
normas institucio-
nais, o ex-ministro
sai com esta: "...os

garimpeiros invadi-
ram sozinhos, tal co-
mo fazem nas reser-
vas indígenas, o
capítulo destinado
ao regramento geral,
e não corporativis-
ta, da economia."

JORNAL DO BRASIL

Previdência

exige ajuste

para 
não falir

¦ Consenso une esquerda e direita nas soluções

propostas: reformulação do financiamento e

criação de um novo modelo de aposentadoria

DAN1ELLA MENDES
A sistema previdenciário deverá so-
V7 frer profundas modificações com |a revisão constitucional. Há um consen-'
so — dos parlamentares da esquerda
aos da direita — de que, para viabilizar
a Previdência Social, são necessários
ajustes profundos cujos pontos básicos
são a reformulação do financiamento e
a criação de um novo modelo de apo-
sentadoria. Para o ministro da Previ-
dência, Antônio Britto, essas mudanças
são essenciais. "Sem a reforma, nem
com a melhor gestão do mundo o siste-
ma previdenciário poderá funcionar".

Alguns itens estão na mira dos depu-
tados e do ministro: a aposentadoria
universal, que englobaria todos os tra-
balhadores, do pescador ao juiz; a eli-
minação da possibilidade de os traba-
lhadores se aposentarem
exclusivamente por tempo de serviço; o
fim das aposentadorias especiais a que
têm direito professores, aeronautas e
jornalistas; e uma nova forma de finan-
ciar o sistema, que reduza o peso da
folha de salários. O texto que deverá
nortear as discussões é o relatório da
Comissão Especial da Previdência, ela-
borado em 1992 e aprovado por unani-
midade, cujo relator ê o atual ministro.

Ninguém está pensando em mexer
nos direitos adquiridos. Quem já está
aposentado ou tem possibilidade de re-
querer o beneficio não deve se preocu-
par. A expectativa de direito também
será levada em conta para que a transi-
ção de um sistema para o outro seja a
mais tranqüila possível. 

"Sem regras de-
finidas e claras de transição qualquer
mudança se torna inviável pois os iob-
bies serão fortíssimos", diz o deputado
Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE),
presidente da Comissão de Seguridade
Social da Câmara.

Estas são as principais modificações
que devem ocorrer:
Financiamento

A principal questão do financiamen-
to envolve o conceito de seguridade so-
ciai, que engloba previdência, saúde e
assistência social. Os constituintes cria-
ram um orçamento próprio para a segu-
ridade, que dividia as mesmas fontes de
recursos entre as três pontas. Uma vez
que os resultados não foram os espera-
dos, e a falência do sistema está explíci-
ta na situação de penúria da Saúde e da
Previdência, a Comissão Especial reco-
mendou a especialização das fontes. A
previdência ficaria com a contribuição
sobre a folha, a saúde seria financiada
por uma fonte própria e a assistência
social ficaria a cargo do Tesouro. Mui-
tos parlamentares e o ministro defen-

dem ainda a desoneração da folha para
não prejudicar quem cria empregos.
Aposentadoria universal

Os privilégios de algumas categorias
que se aposentam com o salário integral
deverão acabar. Todos os trabalhadores
— pescadores, juizes, militares, servido-
res públicos, parlamentares — deverão
ser enquadrados no mesmo sistema, que
será básico, universal e limitado no seu
beneficio por um teto a ser definido.
Isso não significa que ninguém poderá
ganhar mais que o teto. Mas, para ter
esta possibilidade, o trabalhador terá
que contribuir para uma previdência
complementar, pública ou privada.
Além disso, acabariam as diferenças en-
tre homens e mulheres, trabalhadores
urbanos e rurais.
Por «empo de serviço

Está claro para a maioria dos depu-
tados da Comissão de Seguridade a in-
viabilidade de manter a aposentadoria
por tempo de serviço como é hoje. "Ao
invés de beneficiar os mais pobres, que
começam a trabalhar mais cedo, os ri-
cos é que saem ganhando", concorda
Britto. Segundo dados do ministro, ca-
da salário-mínimo a mais na renda sig-
nifica um ano a mais de sobrevida a
partir dos 40 anos. Há várias propostas,
desde a instituição pura e simples de
uma idade mínima (entre 60 e 65 anos) à
conjugação do tempo de contribuição
com a idade. O deputado Eduardo Jor-
ge (PT-SP) acrescenta ainda um terceiro .
fator: a renda.
Aposentadorias especiais

Existe um certo consenso de que as
aposentadorias especiais devem acabar.
A idéia é que o trabalhador só tenha
direito a se aposentar mais cedo se com-
provar a perda da capacidade de traba-
lho por ação de agentes nocivos com os
quais mantém contato na sua atividade.
Hoje, esse beneficio é estabelecido por
categoria profissional, o que causa dis-
torções no sistema, uma vez que não
leva em conta a situação individual.
Transição

Todos concordam que, para operar
essas modificações, será necessário esta-
belecer critérios de transição. Há pro-
postas de fixar um ponto de corte como
10 ou 15 anos. Ou seja, quem estivesse
no sistema há 10 ou 15 anos se aposen-
taria pelas regras antigas. Quem contri-
buísse há menos tempo estaria sujeito à
nova legislação. O ministro Antônio
Britto e o ex-ministro, atual deputado
Reinhold Stephanes (PFL-PR) são sim-
páticos a uma proporcionalidade quelevaria em conta o tempo que falta parao trabalhador se aposentar nas regras
antigas e nas novas.

Bancos se 
posicionam para

defender os seus interesses

O setor financeiro pretende atuar em
duas linhas de frente durante os traba-
lhos da revisão constitucional. Vai en-
grossar a reivindicação das entidades
empresariais pela redução do tamanho
do Estado, as reformas tributária e fis-
cal, o fim do monopólio do petróleo e
do sistema de telefonia e as mudanças
no sistema previdenciário. Ao mesmo
tempo, cada segmento do setor vai de-
fender interesses próprios.

Assim, as bolsas de valores preten-
dem conseguir a privatização da Previ-
dência, a Associação Nacional do Ouro
(Anoro) e a Bolsa de Mercadorias &
Futuros (BM&F) querem estabelecer o
máximo de 1 % para as operações com
ouro e abrir a mineração ao capital
estrangeiro. Os bancos, enquanto isso,
discutem entre si como atuar em ques-
tões específicas, mas convergem sobre a
necessidade de extinguir o limite de
12% de juros reais ao ano.

Os bancos estrangeiros, por sua vez,
desejam a abertura total do setor, hoje
limitado, na prática, ao capital nacio-
nal. Segundo Alcides Lopes Tápias,
presidente da Febraban, no momento,
não há posição oficial. Para Henrique
de Campos Meirelles, presidente da As-
sociação Brasileira dos Bancos Interna-
cionais (ABB1), o Brasil precisa de USS

120 bilhões para voltar a crescer 7% ao
ano e isso só será conseguido com mais
investimento estrangeiro.

"Há o problema da instabilidade
econômica para o capital externo invés-
tir no Brasil", afirma Meirelles. "Mas
Constituição só se muda uma vez e é
preciso criar essa condição básica para
atrair capital, com o fim da discrimina-
ção ao investidor internacional." A pre-
sença dos líderes setoriais será marcante
durante as discussões. Álvaro Augusto
Vidigal, presidente da Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa), estará em Bra-
silia para a instalação da assembléia
revisora convencido de que esta será
uma discussão do possível.

Segundo ele, ainda se está longe do
consenso. "Não vai sair uma emenda
pior que a Constituição de 88, mas não
vai dar para mexer nos monopólios e
nem mudar radicalmente o sistema pre-
videnciário", afirma. As entidades estão
se preparando através de reuniões e
contatos com lideranças partidárias, en-
viando documentos e estudos sobre as
suas teses. "Não dá para falar com os
503 deputados", admite Vidigal.

Jurista recolhe

impropriedades da
"cidadã" 

desde 88

JORGEMAR FEL1X

f\advogado Saulo Ramos, 62
Kj anos, tem um novo motivo pa-ra viver: a revisão constitucional.
Inimigo mortal do texto de 1988,
Saulo sonhou cinco anos com o dia
6 de outubro de 1993. Desde queUlysses Guimarães levantou seu tro-
féu, Saulo não faz outra coisa a não
ser falar mal da Constituição, queele xinga de "cidadã". Saulo, amigo
pessoal do ex-presidente José Sarney— aquele que atribuiu sua inflação de
80% ao texto constitucional —, foi
ministro da Justiça nos tempos da
Constituinte. E especialista em Cons-
tituiçao. Ou melhor, em descobrir seus
defeitos, que, segundo ele, são muitos.

Se estava no Executivo, em 1988,
Saulo, durante a revisão, estará no
Legislativo assessorando o Senado.
De novo ao lado de Sarney, hoje
senador pelo Amapá. Seus primeiros
venenos para colaborar no trabalho
da revisão foram destilados num do-
cuinento de 56 páginas endereçado

DERCY GONÇALVES
Atriz"Eles não fizeram nada na pri-meira, acho que não vão fazer na
segunda. Não posso dizer que não
vai dar em nada, pode ser que desta
vez Deus tenha enviado alguém cer-
to, que entenda do assunto. Mas
eu não acredito."

OTÁVIO AUGUSTO
Ator"A revisão está
meio confusa,
mas o que eu es-
pero é que na
área artística se
consagre o prin-
cípio do Código
das Comunica-
ções. Eu gostaria
que se desse
maior atenção às
produções regionais, que saisse do
papel e se concretizasse a obrigato-
riedade das produções fora do eixo
Rio-São Paulo."
ADERBAL FREIRE
Teatrólogo"Eu me pergunto se o Brasil não
elege prioridades que me parecem
desvios do principal. Assim como
aconteceu com o impeachment, agora
a revisão é apresentada como salva-
ção nacional. Eu só espero que o mes-
mo ardor que a classe política dedica
à revisão ela dedique também a ques-
tões que são causas evidentes das de-
sigualdades do Brasil, como o poder
do sistema bancário."

MURILO SALLES
Cineasta"Há um descrédito total neste país.
A situação é tão desesperadora que
não vejo qualquer saída. Não sou
místico. Mas rezar é o que me resta.
Não espero nada da revisão constitu-
cional."
BUSSUNDA
Humorista"Espero muita porrada, pancada-
ria. Acho que o Congresso deve assu-
mir logo o papel de espetáculo do
povo."
ZELITO VIANA
Cineasta"Espero modificações em alguns
dispositivos que baixem os- custos do
governo. A estabilidade do funciona-
lismo público, por exemplo, tem que
ser revista."

JOSUÉ MONTELL'
Escritor"Não sou dos
que têm medo da
revisão e das pos-
síveis alterações
que venham a ser
feitas: renovar e
alterar com a
preocupação do
melhor não é re-
troceder. E temos
os exemplos das
soluções adotadas em outros países.
A revisão não deve levar o país a ter
receio de si mesmo e sim confiar no
patriotismo de seus conterrâneos."

MAURO RASI
Dramaturgo

"Vergonha na cara, dignidade e o
fim das estatais e dos monopólios. Eu
não quero mais sustentar estatais.
Que se coloque essa gente para traba-
lhar."

r
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Passaram-se alguns anos e a vontade de alguns e
os grandes interesses de poucos descobriram na l»,;;

"revisao" a solu^ao para os problemas do pais. • ^
TTw, Constitui?ao padecia de males so resolviveis pela A VAVIfifin P St
um SallO HO castra$ao dela atravesde "revisao", independente- *CVIoClU C d

mente do plebiscito. Mas, antes mesmo de sua • w
promulgagao, em 1988, o entao ministro da Fazen- COnSDlTflCclO
da ja identificava na ConstituiQao os futuros males .t s
dopais.TalvezcomOdesculpa,poisjapilotavauma 1
inflagao de quase 90% ao mes! QO cIlXclsO

Nos debates que entao ocorreram nao faltaram
vozes do parlamento que oferetiam seu testemunho O Brasil nSo e um estado moderno com uma
sobre a ordem da vota$o de que participaram para sociedade arcaica; e uma sociedade moderna com
desautorizar a interpretaoao que os constitutional- um estado arcaico" (Allam Tourame)
tas davam para a dependenria da revisao ao plebis- Brasil tem sido vitima historica de uma sutil
cito. Embora os pronunciamentos sejam pessoal- e multifacetada conspiracao: a conspira^ao
mente respeitaveis, tantos e tao ilustres sao seus do atraso. Ela tem mil caras. Esta em toda parte. E
patronos, falta-lhes conteudo doutrinario. A vonta- os agentes autoproclamam-se, pretensiosa-
de do legislador, ironizava Baleeiro, e para ser mente, progressistas.considerada por psicanalistas, nao por juristas. A por jgj. SU(j[ e multifacetada, a conspira?ao do
chamada interpreta<jao autentica faz parte do direi- atraso alimenta-se da contracultura da cidadania;
to primitivo, abandonada que foi ha seculos, como recebe inestimaveis contribui?6es da democracia
ninguem deve ignorar. Mas qual, prevaleceram os inconclusa; esta ancorada nas profundezas dos
entendimentos com o PSD e o rolo compressor fez jsmos j0 passado.aprovar a abertura da "revisao", com lances em que A contracultura da cidadania e um agir coletivo
nao faltaram cenas de lpnentavel pugilato explicito, qUe ZOmba da impessoalidade da lei; glorifica os
dentro e fora do plenano. __ privilegios; e tibio frente ao autoritarismo explicito

A "revisao' dew se lmciar, a nao ser que do ^ falando?"; condescende
Supremo Tribunal Federal, na defesa da clausula com a jmpunidade dos ricos. £ um estilo de vida
petrea da separaoao de poderes e no exeracio de marcado pela perversidade das rela?6es sociais,
legjtima defesa do Poder Judiciano contra pretensoes onde prevalecem os padroes do que Jurandir Freire
corporativas que querem estabelecer um controle Costa chamou "cultura da razao cinica".
exterao aos Tribunals que ninguem sabe bem qual e, ^ outra ^ a democracia inc0nclusa mos-
contmgenae a revisao. Ou o Senado se dar conta de tra-se 

gravemente disfuntional. Trocar de sigla por
que a votagao unicameral e tendente a abolir a forma um balaio de alfaces e o momento culminante e
federativa, outra clausula petrea, que assegura deploravel da fragmentagao e frouxidao partida-vota^ao em separado do Senado e da Camara, ^ jstQ ^ numa representa?ao politicanecesitando da aprovasao conjugate das duas Ca- geograficamente desequilibrada e qualitativamentesas do Congresso para a foimasao.da vontade $U(Sonavel. Por Z vez, o sistema opaco de
Mativa comum ou constituciona^ tada Ate Lnciamento de campanhas transforma-Se numa
porqiB o nebuloso Artigo 3° fala em ssao unica- f ^ incubadora de representantes do caixa
meral, nao Ma em wtago unicameral. A vote^o d democratia disfimcional vicejam

e antecipara os conllitos entre as r?a sentantes do povo sao especialistas em manobras

^^SrSrStar, J
e a reScomeoar para valer, o que deve ser feito? yetos Por longek a ^ de

Ai e esquecer os conflitos que separaram parla- funcionar na busca de saidas com base no espa?o

mentares do campo democratico na questao da dos consensos minimos.

procedencia da re£o e formar uma ampla frente Em matena de ismos o Brasil e um casorauito
em defesa dos postulados da mais avangada consti- especial. Seus discipulos 

^rman^m 
vivos nas

tuigao do mundoocidental. esta1tlsmo' "f exata?oes do 
fcionalismoe no delino do populismo (sem essa de corporati-
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estatismo, seria possível sem exagero atualizar Luís
XIV: "O Estado somos nós". É um caso que está
mais para o divã do psicanalista do que para a
compreensão dos cientistas políticos. A teimosia é
não entender que o Estado padece da agonia das
grandes organizações. O Estado não ocupa mais o
centro dinâmico do poder. Emergem o poder socie-
tal, o poder comunitário e o poder do cidadão que
è a face política do indivíduo como sujeito da
história. O seu novo papel no mundo contemporâ-
neo é, antes de mais nada, uma exigência da
democracia política, da funcionalidade administra-
tiva e da eficácia gerencial.

Nacionalistas? Nacionalistas somos todos nós.
Por um determinismo sociológico e por uma opção
política. Até por isso ninguém está querendo, dian-
te da moderna dimensão econômica da globaliza-
ção, escancarar a economia para desmantelar o
país. O que é inaceitável é assumir o anacrônico
sentimento autárquico e empobrecedor do pátrio-
tismo enraivecido.

Por fim o notável amadurecimento da sociedade
brasileira é suficiente para barrar a mensagem
irresponsável do populismo: a velha fórmula mági-
ca encontrada pelo national-estatismo de prometer
soluções fáceis para problemas difíceis.

Por tudo isso, a revisão gera oportunidade histó-
rica para que se possa enfrentar, às claras, a conspi-
ração do atraso. É um momento político adequado
para buscar um pacto de saída da crise, seja adap-
tando a Constituição a novos paradigmas; seja
construindo expectativas capazes de mobilizar no-
vos interesses pelo risco-Brasil.

Para tanto, nada de muita invenção. Nem mes-
mo agenda mínima. O futuro — tenho certeza —
contenta-se com uma agenda máxima onde a or-
dem econômica, o papel do Estado, a reforma
fiscal e a questão previdenciária sejam encarados
como um todo lógico e indissociável. Nada mal que
uma pitada de mudanças no plano institucional
venha aperfeiçoar a democracia representativa. E
por falar em aperfeiçoamento institucional, vale
realçar a questão do federalismo. É inacreditável
que um país possa funcionar, sem moeda, sem
orçamento e sem federação. Mas funciona, com
precariedade e riscos. O risco do federalismo in-
completo é a desagregação política deste imenso
país. Aspásia Camargo vem falando com a maior
competência sobre o assunto. Sem federação, ou
com um arremedo de federação, o caminho da
separação está aberto. O princípio é simples. É o
mesmo que inspirou a engenhosa criação america-
na: o que a comunidade menor pode e sabe fazer
não deve ser feito pela comunidade maior. Para
Brasília sobram o macro e as futricas da corte. Já é
o bastante. O resto... bem, o resto o povo faz.
Porque já vem fazendo, que é o milagre de produzir
e crescer.
Gustavo Krause é deputado federal pelo PFL de Pernambuco
e ex-mlnlstro da Fazenda.

Mussolini. Sem esquecer, na mesma linha, o malfei-
to praticado pela chamada Lei da Interpretação de
1840, que desmanchou o avanço liberal do Ato
Adicional de 1836, além do golpe da adoção do
parlamentarismo contra Jango, praticado com o
aparente respeito às regras (formais) da Constitui-
ção de 1946.

Passaram-se alguns anos e a vontade de alguns e
os grandes interesses de poucos descobriram na
"revisão" a solução para os problemas do país. A
Constituição padecia de males só resolvíveis pela
castração dela através de "revisão", independente-
mente do plebiscito. Mas, antes mesmo de sua
promulgação, em 1988, o então ministro da Fazen-
da já identificava na Constituição os futuros males
do país. Talvez comõ desculpa, pois já pilotava uma
inflação de quase 90% ao mês!

Nos debates que então ocorreram não faltaram
vozes do parlamento que ofereciam seu testemunho
sobre a orclem da votação de que participaram para
desautorizar a interpretação que os constitutionalis-
tas davam para a dependência da revisão ao plebis-
cito. Embora os pronunciamentos sejam pessoal-
mente respeitáveis, tantos e tão ilustres são seus
patronos, falta-lhes conteúdo doutrinário. A vonta-
de do legislador, ironizava Baleeiro, é para ser
considerada por psicanalistas, não por juristas. A
chamada interpretação autêntica faz parte do direi-
to primitivo, abandonada que foi há séculos, como
ninguém deve ignorar. Mas qual, prevaleceram os
entendimentos com o PSD e o rolo compressor fez
aprovar a abertura da "revisão", com lances em que
não faltaram cenas de lamentável pugilato explícito,
dentro e fora do plenário.

A "revisão" deve se iniciar, a não ser que o
Supremo Tribunal Federal, na defesa da cláusula
pétrea da separação de poderes e no exercício de
legítima defesa do Poder Judiciário contra pretensões
corporativas que querem estabelecer um controle
externo aos Tribunais que ninguém sabe bem qual é,
contíngencie a revisão. Ou o Senado se dar conta de
que a votação unicameral é tendente a abolir a forma
federativa, outra cláusula pétrea, que assegura a
votação em separado do Senado e da Camara,
necessitando da aprovação conjugada das duas Ca-
sas do Congresso para a formação da vontade
legislativa comum ou constitucional derivada. Até
porque o nebuloso Artigo 3o fala em "sessão única-
meral", não fala em votação unicameral. A votação
do regimento da Assembfeia Revisional vai ser difícil
e antecipará os conflitos entre as forças que se
puseram de acordo apenas para iniciar a revisão.

Bom, perguntará o leitor, e se nada disso resultar,
e a revisão começar para valer, o que deve ser feito?

Aí é esquecer os conflitos que separaram parla-
mentares do campo democrático na questão da
procedência da revisão e formar uma ampla frente
em defesa dos postulados da mais avançada consti-
tuição do mundo ocidental.

* Advogado e professor de Direito Constitucional

A revisão e a

conspiração

do atraso

Um salto no

escuro ou o

globo da inorte
"O ecebo, pelo telefone, o abraço solidário de
Jlv Roberto Freire. De Pernambuco para Santa
Teresa. Lamentava o querido amigo a minha não
eleição para a Câmara dos Deputados. Ainda mais
porque, dizia o bravo líder, a legislatura vindoura
iria iniciar a revisão constitucional prevista no Arti-
go 3o do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, e o Congresso não poderia prescindir (po-
bre de mim!) do meu saber jurídico.

Agradeci, mas argumentei: "Oh, Roberto, a revi-
são se destina a dar seqüência ao plebiscito, nada
mais". A consulta, continuava, funcionará como
plebiscito para a monarquia e o parlamentarismo; e
referendo para o presidencialismo e a república. Se
confirmados estes, a "revisão" não será ativada, seu
dispositivo se considerará perempto. Simples projeto
de resolução das Casas do Congresso deverá, então,
considerar a caducidade da "revisão", sob pena de
ela permanecer no texto como abantesma a assustar
a normalidade jurídica e retirar a certeza da ordem
constitucional.

Minha argumentação, lembro, não convenceu
Roberto. Só me recordo que, por mais de uma vez,
exclamara oxente, antes de desligar, ir para as luas e
deixar-me com a enorme preocupação de que a"revisão" 

poderia ferir-se independentemente do
plebiscito. Pois, se Roberto que é Roberto pensava
assim, imagine quem não era Roberto!

Aquela minha preocupação confiei-a ao JOR-
NAL DO BRASIL, que logo depois, no dia 3 de
novembro de 1990, publicava um meu artigo intitu-
lado Constituição Bomba-Relógió, que alertava so-
bre os perigos de considerar autônomo o dispositivo
revisional transitório e com ele promover um estra-
go na Constituição de 1988, tão penosamente alcan-
çada. Argumentava que o princípio da rigidez (a
Constituição pode ser modificada parcialmente des-
de que votada por um número muito mais significa-
tivo do que aquele apurado para votar as leis
comuns) é um instrumento democrático de defesa
do pacto constitucional, instituto que voltou com
toda a força à preocupação da literatura jurídica
européia após ser posto de lado por Pétain, Hitler e

"O Brasil não é um estado moderno com uma
sociedade arcaica; é uma sociedade moderna com
um estado arcaico" (Allain Touraine)
/^V Brasil tem sido vitima histórica de uma sutil
vy e multifacetada conspiração: a conspiração
do atraso. Ela tem mil caras. Está em toda parte. E
os seus agentes autoproclamam-se, pretensiosa-
mente, progressistas.

Por ser sutil e multifacetada, a conspiração do
atraso alimenta-se da contracultura da cidadania;
recebe inestimáveis contribuições da democracia
inconclusa; está ancorada nas profundezas dos
ismos do passado.

A contracultura da cidadania é um agir coletivo
que zomba da impessoalidade da lei; glorifica os
privilégios; é tíbio frente ao autoritarismo explícito
do "sabe com quem está falando?"; condescende
com a impunidade dos ricos. É um estilo de vida
marcado pela perversidade das relações sociais,
onde prevalecem os padrões do que Jurandir Freire
Costa chamou "cultura da razão cínica".

De outra parte, a democracia inconclusa mos-
tra-se gravemente disfuntional. Trocar de sigla por
um balaio de alfaces é o momento culminante e
deplorável da fragmentação e frouxidão partidá-
rias. Isto sem falar numa representação política
geograficamente desequilibrada e qualitativamente
questionável. Por sua vez, o sistema opaco de
financiamento de campanhas transforma-se numa
fecunda incubadora de representantes do caixa
dois. No rastro da democracia disfuntional vicejam
a nostalgia golpista e a sensação de que os repre-
sentantes do povo são especialistas em manobras
escapistas, na arte do bloqueio e no exercício de
vetos recíprocos. Passa por longe a virtude de
funcionar na busca de saídas com base no espaço
dos consensos mínimos.

Em matéria de ismos o Brasil é um caso muito
especial. Seus discípulos permanecem vivos nas
raízes do estatismo, nas exaltações do nacionalismo
e no delírio do populismo (sem essa de corporati-
vismo, que é miséria da modernidade). No caso do

Reprodução autorizada pelo autor.

"Se 

não tivesse a Petrobrás

descoberto o 
petróleo que

descobriu, com 
que 

dinheiro

o Brasil iria comprar

I 
o 

petróleo 
de 

que precisa?"

Barbosa Lima Sobrinho
Escritor, Membro da Academia Brasileira de Letras e
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa.

Nossa homenagem aos 40 anos da Petrobrás.
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a?ror1f a a'5ertura ^ 

"revisa?"'.com 
Ifnces ei]l 9ue A contracultura da cidadania e um agir coletivo construindo expectativas capazes de mobilizar no-

Hisnnsitiun rrvn?ir1pran nerpnmin Qimnlfs: nmietn j30 ^ ^ pugilato explicito, qUe zomba da impessoalidade da lei; glorifica os vos interesses pelo risco-Brasil.
de resolucao das Casas do Concresso devera entao ?°«e 

° Plenana... privilegios; e tibio frente ao autoritarismo explicito Para tanto, nada de muita invengao. Nem mes-
mnsiHprar a rjirfnriHnHp rtn «r>h npna Hp „ re^? deve se lmciar, a nao ser que do "sabe com quem esta falando?"; condescende mo agenda minima. O futuro — tenho certeza—
ela nermanecer no texto como abantesma a ^ustar S".prem? 

Tnbuna!. F^e^\na d c!ausi^a com a impunidade dos ricos. t um estilo de vida contenta-se com uma agenda maxima onde a or-ela permanecer no texto como abantesma a assustar petrea da separa?ao de poderes e no exeraao de marraHn npla nerversidade das relacoes sociais. Hpm emnnmira n nanel dn Fstadn a rpfnrma
LnSln1ieJ 

6 retor 3 legitima defesa do Poder Judic&rio contra pretensoes ^tataTpadroes do que Ju5andir Freire fiSfa qSo pretiaria seja^ encarados' 
Minha argumentaJ lembro, nao convenceu SoSrunSnkS^beT^St Coste chamou "cultura da razao cinica" como um todo 16gico e indissociayel. Nadamal que

Rnhprtn SiS mp rpmrHn mip nnr mais dp uma ve/ ™ . ^1? "Jr Jr ^88 L , De outra parte, a democracia inconclusa mos- uma pitada de mudangas no piano institucional
exclamara oxente, antes de des&r, ir para as luas STS^SeJet^Ta&ta ^ favemente 

disfuntional. Trocar de sigla por venha aperfeifoar a democracia representativa. E
Hpixar mp mm n pnnrmp nrpminar^n dp one -i qi« a vota^ao umcanerai e lenaenie a aooiir a ioimd um balaio de alfaces e o momento culmmante por falar em aperfei?oamento institucional, vale
"revisao" 

poderia ferir-se independentemente do s2do rda^HSra"1 dePloTravel ^ fragmentagao e frouxidao partida- real?ar a questao do federalismo. E inacreditavel

plebiscito. Pois, se Roberto que e Roberto pensava JSLdS Crovado Smda das duas Ca- nas' Isj° ^ ™ polto que um pais possa funcionar sem moeda, sem
assim, imagine quem nao era Roberto! STSnSS ^Ta^oSao da vontade geo^aficamente desequilibrada e qualitativamente oi^amento e sem federa?ao. Mas fimcona, com

Aquela minha preocupaoao confiei-a ao JOR- Bslativa cSi oVmnstitudS derivada Ate questionavel. Por sua vez, o sistema opaco de precanedade e nscos. O nsco do federalismo in-
NAL DO BRASIL, que logo depois, no dia 3 de Sue o Soso Artieo 3° fala em "sessao unica- finanaamento de campanhas transforma-se numa completo e a desagregagao politica deste imenso
novembro de 1990, publicava um meu artigo intitu- meral" nao fala em wtacao unicameral. A votacao fecunda mcubadora de reprraentantes do caixa pais. Aspasia Camargo vem falando com a maior
lado Constituifdo Bomba-Relogio, que alertava so- do reehnento da Assembleia Revisional vai ser dificil ^rcl 'I3 emocracia disfimcional vicejam competenaa sobre o assunto. Sem federa^ao, ou
breosperigosdeconsiderarautonomoodispositivo e antecinara os conllitos entre as forcas aue se a nosta^8'a 8°'Plsta e a sensa?ao de que os repre- com um arremedo de federaoao, o caminho da
revisional transitorio e com ele promover um estra- nilseram de acordo anenas Dara initiar a revisao sentantes do povo sao especialistas em manobras separa$ao esta aberto. O principio e simples. E o
go na Constituigao de 1988, tao penosamente alcan- v nerguntari oleitor e se nada disso resultar escapistas, na arte do bloqueio e no exeraao de mesmo que inspirou a engenhosa cria?ao america-
?ada. Argumentava que o principio da rigidez (a e a 0 comeQar para valer, o que deve ser feito?' yet0? ^'P1"0?05' Passa Por long® 3 Vlrtude de n?: 01ue a comumdade menor pode e sabe fazer
Constituigao pode ser modificada parcialmente des- aj ^ esquecer os conflitos que separaram parla- funcionar na busca de saidas com base no espa?o nao deve ser feito pela comumdade maior. Para
de que votada por um numero muito mais significa- mentares do campo democratico na questao da dos consensos minimos. Brasilia sobram o macro e as futricas da corte. Ja e
tivo do que aquele apurado para votar as leis nrocedentia da revisao e formar uma ampla frente raatena de ismos o Brasil e um caso muito o bastante. O resto... bem, o resto o povo faz.
comuns) e um instrumento democratico de defesa L defesa dos nostulados da mais avancada consti- ^ discipulos permanecem vivos nas Porque ja vem fazendo, que e o milagre de produzir
do pacto constitucional, institute que voltou com Z$oSmXSSf raizes do estatismo, nas exaltagoes do nacionalismo ecrescer.
toda a forga a preocupagao da literatura juridica e no delirio do populismo (sem essa de corporati- Gustavo Krause 6 deputado federal peioPFLdePemambuco
europeia apos ser posto de lado por Petain, Hitler " Advogado e professor de Direito constitucional vismo, que e miseria da modernidade). No caso do e ex-ministro da Fazenda.

viae



jornal do bras.l REVISAO CONSTITUCIONAL

Arqulvo

"Esse assunto
~ ^~^-M-fl A ^1 sintetizando, acho que e positivo que se

|: UIJilM M .VII I /In tente modificar a Constituigao para
; tjv/liy/ \^^1J m/%M>K~s ^^^^|H^l'flHPRr^' ^ela se adapte aos tempos. Pelo fato de a

,'jfl|r I Carta ser muito complexa e detalhada, a-
— j jk - .^T> revisao deve ser feita com muita cautela."I "I 

¦ I ! Acho que e urgente restabelecer o equili-
1 ^->1 /v/^ ^*1 /-v KAilllA brio financeiro do Estado com a carga

I; llfmllH ¦ ¦'Till | | :fli%J|RiM fiscaleosencargosmaisbemdistribuidos.
: vlv/'OVlV^ JL V/\A»- ' 

JPBlKlrWSi ® fundamental, sem o qual o Estado

I¦ Em 37, Getulio anulou a Cat ta de 34 e outorgou esta 
a'l para pior."' 

t^v ilte dos erandes desafios histori- industrias, dominio da economia inter- de tendencia fascista e largamente ins- mas um dos 254 artigos privava BETH MENDES
f\lantedosgranaesaesanos 

nisio liberalismo — e isto se pirada na constituigao polonesa da analfabeto do direito de eleger e ser Atriz :

Jdais^a'^sa £teira 
™do reDete 

no tipo de federalismo adotado, epoca (dai a designaeao pejorativa de eleito. A Carta de 46 durou 20 anos "En espero^ne, «M| ;

=iS"a^ na ampliagSo do direito de voto, na ZESJSZ 
¦

constitutional, destinadas menos a re- extin,»o da pen. de morte, na tntrodn- -'-{tftf-J;* <&**>*»* L& V
solver do aue a acomodar conflitos. gap do habeas corpus, na ausencia de "autoridade supremo Estado gu ada pelp primeiro governo ap cicio artigos 

da Consti- WT ** '«¦

Resultado-sete constituicoes em 171 religiao oficial e de intervencionismo devera — no futuro, claro — ser esco- militarde64. tui?ao de 88 que IjS
I anos de independencia uma a cada 24 economico. Emendada em 1923, nota- lhido por um colegio de poucos e pn- I 1967 - Concebida como instru- precisam m viabiU- .flfl

ano rS So l nao so- damente para reforgar o poder central vilegiados eleitores. A ele cabera esco- mento de modern,zagao prussma e de zados. Estao que-._, anos em meaia. iviesmo dbbim, iidu . Lpine ,„J, fl parta de 91 lher os senadores, nomear os definigao do pais no tabuleiro da rendo mudar uma
U mos campeoes nessa matena Aqui ao P > 

governadores dos estados e adminis- Guerra Fria, redigida em palacio Constituigao que sequer esta regulamenta-
lado, os bolivianos estao na 17a consti- vigorou ate iyju, quanuo o guvcmu suvcluclu nnrrwaHa nnr nm Cnneresso destitui- da. Em segundo lugar, que o governo -

'Z 
tuigao. E, surpresa para quem concebe revolutionary a derrogou. trar com ecre - do 

de suas orerroeativas maiores passe a cumprir o artigo que estabelece -

Primeiro Mundo como sinonimo de ¦ 1934 - Arrancada a forceps pelas lamentar. Como jamais se realizou do de suas prerrogativas .maiores. ^ 
aQ ^dQ defender e estimular a _

^ nemrmencia institucional os Franceses oposigoes, que chegaram a empunhar plebiscito que devia referendar a Car- Constitui?ao de 24 de Janeiro de mvd nacional e regional."

nSiT^eSSTl armas para obter a reconstitucionaliza- ta e permitir o surgimento das no.as representon o desmonte de toda a e - 
_

nohca deles outo'reada pelo marechal ?ao, a terceira Carta foi elaborada e institutes, Vargas governou como trutura democratica armada em l946- Psicanalista I
Petain no i'nicio da Secunda Guerra promulgada (16.7.1934) por 214 depu- quis. Dessa forma, o historiador exacerbou o centrahsmo, o poder do "Agentenao 

podeser otimistademais

| Mondial A segno, - ponco da his,6- .ados jgfe 
mmmj 4, d=dos SK.#f3TJSS

JSiTSSide Mdepntados enrpregados e mpregadore, Pane, de de na historia do Direito", mera fa- fSSSetoSK

XSX~ol2 F»S&C Constitoi?So que iria p.™. o poder, insnficiente para de- K=eW«jZ

k nroieto inicial aue ficou em esboco era tarismo, fascismo, corporativismo, so- restaurar a democracia destruida pelo fender o Estado de Seguranga Nacio- feitas ^ reformas fiscal e tributary As

I So dfe— S|e, n 
JSd,en,pat ^gr-ggde na, ^^esda^oposreao

tenent'ista de ntoderni^o ^ forSa. trabaiho de nota brilhaote Assembi«a Militar ,ne so^itain o p|iden,e

L com nrovincias dotadas de grande auto- As contraditorias formada por 328 Costa e Silva 
Uniao a responsabilidade dos encargos.

-- d Himiicmn pm Hpmisin an? nlhni; reivindicacoes dos \ deputados e sena- Emenda n 1, de 17.10.1969, que com jSso vai ser dificil. Todo mundo gosta de
r 

IJ01™®-^adicahsmo 
em demasia aos olhos re«a?o^ aos 

dores. Elaborada seus 217 artigos era maior do que receber o dinheiro, mas nao o onus. 0
% de D. Pedro I, que dissolveu a Assemble.a d.versos grupos e 

^es. Constituicao. negocio e torcer e votar melhor no ano
k em 12 de outubro e passou o encargo correntes, a Carta em clima de oti propria consuiui^o e
i . v j .. ¦ i „ r;„„ a„ rpcnnc misliio e em meio 11988 — Lomo sua aniepassaaa ae mr. uma comissao de notaveis da sua confian- de 34 deu respos princtitiii^un Hp l QR8 fni nhip McfcumveD

ca 0 texto por ele outomado em 25 de tas igualmente , a discussoes me- 1946, a Const.tuipao de 1988 loi ob e- JOSE WILKER

margo de 1824 conciliava liberalismo T^fd'dlminl- iLmfcWilSm^Sn^^, "Eu nao espero

organize 
dos ""ol

cia de noder a moderadora recem-inven- poderes, Federa- IP.'j gao com a liberda- deram participar diretamente de sua Uma revisao feita
• Sa oor ,¦ IS CS ^atada nao ?ao, »oto femini- I M It 1 de, a qoai tantoa ei«bora(ao. Por sinal a ma,s tumul- com esse Congrea; W

P . i u Atri nn1 <;nria1i7antes V &JV / tinham se sacrifi- tuosa e longa de nossa historia consti- so. Esses caras so ®,
.. expenmentada em lugar nenhum. , . . \ / cado na recem- tucional: 19 meses entre a instalagao dao_vexame, se W-

buia-se ao catohcismo o status de religiao ou corporativistas \ . AcoimWiio ii'Wm Jl#^p Sftft renrp vendem por um W •'!
.„r,cialedav« entaseao direito de pro- no (ocaote aos di- 

\ 
termmada Segnn- ounhado de di-L'? W~ J

¦ 
gt'iS&FlSZZ dfeSS VlBJr Hi de outubro. Fo^ram muitas as inova-

, Sntrasded^i^iaas^ SS.SJSS!.SpS^

•: eeononiia. Refor- 
'***>" n.riofoia.tex,.

7 de-tudo que nos seus 179 artigos nao fosse mada para pior em \ equ.l.brado na tos egarantias fundamentals .Para J f 
um retrocesso."ae.maoquenub.bcus W7C io« 

o„Ac,~vftl distribuicao de satisfazer interesses dos mais diferen-
= ta comunista a se- / W ji \ poderes, nas rela- tes gropos, os eonstitoin.es a»anSa- AUCI0HE ARAflJO

ser alterado pelo legislador comu ' ' . / \ coes federativas ram pelo terreno da legislagao ordi- produtordetv
¦ 1891 - 0 texto enxuto (91 arti- gunda Constitui- / \ . . • -J HP5rPndn a minucias em "Minha expectativa e que a Constitui-

' 
gos) da primeira constituigao republi- gao republicana / ;^p; . \ 

na parcimo ' « . , ,, ri,|tnra gao, depois de revisada, comece a ser
cana foi obra de uma comissao nomea- (187 artigos) desa- / » Wk \ 

intervencionismo que;itoes^jupt^, ab^ho, cu reaimentecumprida como a Carta Magna
Ho nnr iwwo H-i Fnnwi is di'is nareceu com o col- mm '*mm, \ economico. Com educagaoesaude. Nitidamenteliberal do p^s. Nessa ondaconservadorae cor-
da por Deodoro a Fonseca 18 d as pareceu com o goi 

® ^ \ ela se proibia de na esfera das instituigoes, quando mp&, prindpalmenteno Brasil, onde de-
apos a derrubada do Impeno. lnspira- Pejo Estado m T \h novo a pena de chega a economia a Carta de 88 nave- putados que vao mexer na Constituigao
do no modelo politico dos EU A e re\i- No\o. % t®M& , , ^ntro o pr.rrPntP Hr. npnlihpralis- sao os mesmos que se vendem para trocar

¦ sado por Rui Bacbosa, o projeto foi 1 1937 - Em JjE •« 7" de partido,corLoso risco4 alem do
votado era ®s meses peios 268 consti- iOdenovembrode \ 

/ 
de voita o maoda- mo^. fecha cspiac<os ac> capitalismo selvagem, catroios no libera-

tuintes eleitos A promulgagSo ocorreu 1937, com apoio \ Ml ^ M;/ do de seguranga geiro, preserva a empresa nacional da iismo selvagem. Os deputados vao preci-
a 24"de fevereiro de I89li Procedentes das Forgas Arma- \ 

se instltuia a a?5° concorrencia externa, relorga mono- Sar tomar um banho de Brasil para nao
, . . m-jjo Hoc Getulio Var- popular contra polios*e tabela juros. Nao e de admi- importar modelos que nao se adequem as

S'aS"- n«Hm mm 
'«£***»*»

constituintes levaram em c« b 
o patrimonio pu- economia,estejasaindo amaionados cnar meios de proteger e incorporar a

vas conduces do pats — 15 mdhoes de n ? o de 19 4 
biico. As elei/oes pontos inscritos na agenda da revisao maioria de brasiieiros excioidos do pro-

habitantes, o tnplo de 1824. urbaniza- outorga a Ca i . . , ¦ Hirptos nne-icoracomeca cessoeconomicoedosdireitossociais.
gao. mao-de-obra livre. implantagao de do Estado Novo. Deodoro: msp,rc«ao amencana senam di retas, que agora comega.

GALERIA

scxtii-fcira, 8/10/93 ?
REVISÃO CONSTITUCIONALJORNAL DO BRASIL

Arquivo

Brasil teve

sete Cartas

desde Pedro I

¦ Na história brasileira, criar ou reformar

constituições tem sido a resposta freqüente

a crises políticas e desarranjos sociais
Don

Zto88^lyssê^^ãgõuaCar^Em 37,GeMo anulou a Carta de 34 e outorgou a 'Polaca', de tendência fascista

de tendência fascista e largamente ins-

pirada na constituição polonesa da
época (daí a designação pejorativa de
Polaca). As instituições democráticas
são varridas. O Presidente torna-se
"autoridade suprenuyjo Estado" e
deverá — no futuro, claro — ser esco-
lhido por um colégio de poucos e pri-
vilegiados eleitores. A ele caberá esco-
lher os senadores, nomear os

governadores dos estados e adminis-
trar com decretos-leis no recesso par-
lamentar. Como jamais se realizou o

plebiscito que devia referendar a Car-
ta e permitir o surgimento das novas
instituições, Vargas governou como

quis. Dessa forma, o historiador
Francisco Iglésias pôde com razão

qualificar aquela Carta de "curiosida-

de na história do Direito", mera fa-
chada de papel da ditadura.
¦ 1946 — A Constituição que iria
restaurar a democracia destruída pelo
Estado Novo foi promulgada em 18 de
setembro de 1946, após oito meses de
trabalho de uma brilhante Assembléia

formada por 328
deputados e sena-

Bk. V dores. Elaborada
em clima de oti-
mismo e em meio
a discussões me-

moráveis, a Carta
de 46 foi domina-
da pela preocupa-

I ção com a liberda-
F de, à qual tantos

tinham se sacrifi-

J cado na recém-

^HH»/ terminada Segun-
da Guerra Mun-

Ww^iS!? ^'a'* ^as' aPesar

WÊÊlir das paixões, o que
saiu daquele pie-
nário foi um texto
equilibrado na
distribuição de
poderes, nas rela-
ções federativas,
na parcimônia do
intervencionismo
econômico. Com
ela se proibia de

| novo a pena de
^ 

I morte, trazia-se
vo'ta 0 man^a-

do de segurança e

J se instituía a ação

W^MÊSb popular contra
mÈmf atos que lesassem

o patrimônio pú-
blico. As eleições

Deodoro: inspiração americana seriam diretas,

indústrias, domínio da economia inter-
nacional pelo liberalismo —, e isto se
reflete no tipo de federalismo adotado,
na ampliação do direito de voto, na
extinção da pena de morte, na introdu-

ção do hajbeas corpus, na ausência de
religião oficial e de intervencionismo
econômico. Emendada em 1923, nota-
damente para reforçar o poder central
desafiado pelos tenentes, a Carta de 91
vigorou até 1930, quando o governo
revolucionário a derrogou.
¦ 1934 — Arrancada a fórceps pelas
oposições, que chegaram a empunhar
armas para obter a reconstitucionaliza-
ção, a terceira Carta foi elaborada e

promulgada (16.7.1934) por 214 depu-
tados eleitos nas urnas e 40 deputados
classistas indicados por entidades de
empregados e empregadores. Pano de
fundo dessa Constituinte: crise de 1929,

polarização política, sucesso do autori-
tarismo, fascismo, corporativismo, so-
cialismo stalinista; no Brasil, em parti-
cular, o nacionalismo e o sonho
tenentista de modernização pela força.
As contraditórias
reivindicações dos .
diversos grupos e
correntes, a Carta
de 34 deu respos-
tas igualmente
contraditórias: li- lÊÊKk
berais no caso da /
organização dos j
poderes, Federa- "W^ íl
ção, voto femini- l Ê M
no; socializantes \ WêuÊÊ
ou corporativistas \
no tocante aos di- \ ^Hh|
reitos sociais e a \
permissão dada ao >8 iM
Estado para nacio-
nalizar setores da Pedro I: contra o 'radicalismo
economia. Refor-
mada para pior em
1935, após a revol-
ta comunista, a se-
gunda Constitui-
ção republicana
(187 artigos) desa-
pareceu com o gol-
pe do Estado
Novo.
¦ 1937 - Em
10 de novembro de
1937, com apoio
das Forças Arma-
das, Getúlio Var-
gas anula a Cons-
tituição de 1934 e
outorga a Carta
do Estado Novo.

¦p\ iante dos grandes desafios históri-
\_J cos, crises políticas e desarranjos
sociais, a resposta brasileira tem sido,
com freqüência, a criação ou a correção
constitucional, destinadas menos a re-
solver do que a acomodar conflitos.
Resultado: sete constituições em I7l
anos de independência, uma a cada 24
anos em média. Mesmo assim, não so-
mos campeões nessa matéria. Aqui ao
lado, os bolivianos estão na 17a consti-
tuição. E, surpresa para quem concebe o
Primeiro Mundo como sinônimo de

permanência institucional, os franceses

já chegaram à 12a, se for computada a

polaca deles, outorgada pelo marechal
Pétain no início da Segunda Guerra
Mundial. A seguir, um pouco da histó-
ria das constituições brasileiras:
¦ 1824 — Composta de 90 deputados
eleitos, nossa primeira Assembléia Consti-
tuinte instalou-se em maio de 1823. Seu
projeto inicial, que ficou em esboço, era
influenciado por idéias revolucionárias eu-
ropéias. No fundamental, limitava os po-
deres do Executivo e criava uma federação
com províncias dotadas de grande auto-
nomia. Radicalismo em demasia aos olhos
de D. Pedro I, que dissolveu a Assembléia
em 12 de outubro e passou o encargo a
uma comissão de notáveis da sua confian-
ça. O texto por ele outorgado em 25 de
março de 1824 conciliava liberalismo e
absolutismo: o país era unitário, o gover-
no de gabinete, e havia uma quarta instân-
cia de poder, a moderadora, recém-inven-
tada por um jurista francês e ainda não
experimentada em lugar nenhum. Atri-
buia-se ao catolicismo o status de religião
oficial e dava-se ênfase ao direito de pro-
priedade. A Carta de 1824 foi reformada
pelo Ato Adicional de 1834, que, entre
outras decisões, instituiu as asembléias
provinciais. 0 fato de ter durado 65 anos
deve-se em parte à sua própria fiexibilida-
de: tudo que nos seus 179 artigos não fosse
matéria estritamente constitucional podia
ser alterado pelo legislador comum.
¦ 1891 — O texto enxuto (91 arti-

gos) da primeira constituição republi-
cana foi obra de uma comissão nomea-
da por Deodoro da Fonseca 18 dias
após a derrubada do Império. Inspira-
do no modelo político dos EUA e revi-

' sado por Rui Barbosa, o projeto foi
votado em três meses pelos 268 consti-
tuintes eleitos. A promulgação ocorreu
a 24 de fevereiro de 1891. Procedentes
em grande número da classe média, os
constituintes levaram em conta as no-
vas condições do país — 15 milhões de
habitantes, o triplo de 1824. urbaniza-
ção. mão-de-obra livre, implantação de

m



ESTADO
0 que se fara na estrutura
do Estado e a corre^ao de

compei&ncias, ja que,
, Uniao, estados e

municipios sao
concorrentes

ttevisao tteixa os cariocas conmsos

¦ Embora ache reforma |1/,T^ | J1 J.IIM It,I jfflf.ll Mag -l.U.U1 j J L J-liiM-IT.fKM UliiiLlilBBB
importante, maioria

nao ere nos resultados mem%> ,«/ > ® ^doria.portempodesemsgjjgg gudar,s«a 
vida^PSBH

parecequeocarioca 
anda atrapa- (em%) (em%3'

A lhado com o tema. A maioria cT S» I
(73%) considera a revisao constitucio- <•> ^{Vv 

' " 
I WMMBS^SS^^Bm jSM f

nal importante para o pais porque, J; MM fifl I , > ill Iacredita, vai melhorar a vida do brasi- '1 wSSM rfftmr ¥&*• t vl IM gg. t
leiro. Mas 44,7% nao sabem qual foi llmUm mSm t-_ |^§§ '' mM 0M £ (f
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"Vamos 

corrigir o^equivocos"

sera^ atingi-^

^^tru™ N^vafse^Tminh^voz que

que o onera de a c as

Vamos para — Nao rela- a maioria do Congresso Nacionai.
mular o processo produtivo assim, me posicionar em questdes de — Ha previsao algu-
o pais tera melhores condigSes de merito. Mas, na defini^ao do estado futuramente? Gxiste
retomada de investimentos. Serao e sua participagao na economia, alguma tendencia quanto ao termino

deficit mexer no

que a combater inflagao.
Tambem melhorar a ar-

da das regras do jogo.
ESTADO

O que se fará na estrutura
do Estado è a correção de

competências, já que.
União, estados e
municípios são
concorrentes

VOCE E A FAVOR DO MONOPOLIO APOSENTADORIA
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"Vamos 

corrigir os equívocos

? Ao fim da revisão constitucio-
nal, "a Constituição brasileira
continuará a ser uma Constitui•
ção-cidadà, descentralizadora,
garantindo os direitos da cidada-
nia, mas terá corrigido equívocos
na área da estrutura do Estado.
Serão criados mecanismos para
estimular o processo produtivo e
a retomada de investimentos no
país". A previsão è do relator
da revisão, deputado Nelson Jo-
bim (PMDB-RS), 47 anos, em
segundo mandato, apontado co-
mo o mais respeitado jurista do
Congresso. Formado na Faculda•
de de Direito da UFRGS, arma-
do com um microcomputador que

na revisão? armazena constituições de 13
— Não há uma definição dos parti- países, incluindo a de 88 do Br a--
dos ainda quanto aos temas prioritá- sil, Nelson Jobim garante que os

JOSÉ MITCHELL
O que a população pode esperar da

revisão constitucional?
A revisão não vai resolver, direta-

mente, os problemas da população.
Vão ser corrigidos alguns equívocos
e gargalos constatados nos últimos
cinco anos no funcionamento do Es-
tado, hoje desajustado, como na
questão do sistema tributário. A po-
pulação vai se beneficiar indireta-
mente destas modificações. Falta de-
finir o estado e sua participação na
economia. Isso não foi corrigido, pe-
lo contrário, agravou-se, inclusive
com os corporativismos.

Quais serão os temas prioritários
c3n''

rios. Mas a tendência é de, pelo me-
nos, se concentrarem em três grandes
questões: ordem econômica, previ-
dência e reforma tributária. Na or-
dem econômica há questões polêmi-
cas, como os monopólios e a
definição das empresas de capital na-
cional. Na previdência há o consenso
de que a previdência não pode conti-
nuar como está. A questão é como
compatibilizar o tempo de serviço,
idade e período de contribuição. Nas
mudanças da definição do estado,
haverá uma rediscussão das relações
dos três poderes, com a criação de
mecanismos de responsabilização do
Judiciário e Ministério Público, Exe-
cutivo e Legislativo, em que todos
devem prestar contas à sociedade.
M Existe o receio dos parlamentares
de ficarem de fora das alterações
constitucionais. Como garantir a par-
ticipação de todos, com o encaminha-
mento de sugestões, sem soterrar os
trabalhos com milhares de emendas?
— Não existe problema nesse senti-
do. A apresentação das emendas es-
tará vinculada ao conjunto de ar-
tigos. A maior ou menor quantidade
de emendas não preocupa. Elas se
destinarão aos respectivos artigos da
Constituição e serão votados confor-
me o tema. Por exemplo, na questão
das medidas provisó-
rias, vamos supor que
surjam 60 emendas.
Desse conjunto bastará
votar e aprovar uma
delas, que as demais
caem. E dependendo
do plenário e de acor-
do entre os partidos, as
decisões poderão ser

direitos sociais não serão atingi•
dos, mas qualificou de "irrespon-

sabilidade" a intenção de alguns
parlamentares de ampliá-los.
"Significaria ter de aceitar
emendas restritivas." Ele prevê a
centralização da revisão em três
temas: ordem econômica, Previ-
dência Social e reforma tributá-
ria. Modesto, rejeita a qualifica-
ção que lhe atribuem os colegas,
de mais poderoso parlamentar da
revisão constitucional: 

"Sou um
amanuense, um escriba que rela-
ta a voz e a palavra dos outros."

imediatamente promulgadas ou en-
trar em vigor até o fim da revisão.

A Constituição atual é descentrali-
zadora. Essa tendência se mantém ou
a União recupera poderes e recursos?

A tendencia descentralizadora se
mantém. É uma questão política. O
que se irá fazer, na estrutura do esta-
do, é a correção de competências,
redefinir competências, já que muitas
vezes União, estados e municípios
são concorrentes, como na ques-
tão da saúde. Também será necessá-
rio ajustar a composição da Câmara

dos Deputados em re-
lação à população dos
respectivos estados.

A reforma tributária é
um dos pontos-chave da
revisão constitucional?

A reforma tributá-
ria é, efetivamente,
uma das questões cen-
trais nessa revisão, já

que o sistema atual onera a produção
e não onera a poupança consumida.
Vamos criar mecanismos para esti-
mular o processo produtivo e, assim,
o país terá melhores condições de
retomada de investimentos. Serão
necessárias medidas para modificar o
déficit público, precisamos mexer no
sistema tributário e propor medidas
que ajudem a combater a inflação.
Também será preciso melhorar a ar-
recadação do estado. A qualidade de
vida depende de investimentos, e in-
vestimentos só poderão ser feitos pe-
la iniciativa privada, que por sua vez
necessita de segurança, que depende
da estabilização das regras do jogo.O senhor apresentará alguma
emenda específica?

Como relator, não posso apresen-
tar emendas, não teria como relatar
uma emenda minha.

Como ficarão questões polêmicas
como os monopólios do petróleo, o

direito de solo, a previdência e as
telecomunicações?

Não posso, na condição de rela-
tor, me posicionar em questões de
mérito. Mas, na definição do estado
e sua participação na economia, a
questão agravou-se no país, com os
corporativismos. Para o andamento
mais eficiente da revisão nas suas pri-
meiras oito ou 10 sessões, há um
entendimento dos partidos de que
sejam examinadas questões que não
sejam polêmicas, em que haja con-
senso para sua mais rápida aprova-
ção.

Houve acusações de
que a Constituição de
1988 foi muito corporati-
vista, como ao celebrar a
estabilidade do funciona-
lismo. Como ficará essa
questão?

Os parlamentares
vão tratar dessa ques-

VIGÊNCIA
Dependendo do plenário e

de acordo entre os
partidos, as decisões

poderão ser
imediatamente
promulgadas

tão também. O que é inegável é ¦

que os corporativismos agravaram a
situação da definição do estado, que
precisava ser renovado em 1988, o
que não ocorreu.

Será possível enxugar a Constituir
ção quanto ao exagerado número de
artigos?

Poderá, até, talvez, ocorrer uma
redução no número de artigos, mas
todas as constituições modernas são
detalhistas. Na parte dos direitos de
cidadania, foi a parte mais substan-
ciai e significativa da Constituição de
88. Não existem direitos conflitantes.
A Constituição vai continuar como
Constituição-cidadã, como a bem
definiu o deputado Ulysses Guima-
rães. É uma parte muito rica e não
será modificada. Esse assunto foi
bem tratado. As mudanças ocorre-
rão no desenho, no perfil do estado e
de suas competências. Os direitos so-
ciais não serão atingidos. Mas será
uma irresponsabilidade a apresenta-
ção de emendas ampliando os direi-
tos sociais. Aceitar isso significaria
ter de aceitar emendas restritivas.

Muitos colegas seus o apontam,
no momento, como o mais poderoso
parlamentar do Congresso, pela sua
condição de relator e o poder de
encaminhar questões para a votação
no plenário. Como o senhor encara
essa situação?

Essa definição não é verdadeira.
Eu me qualifico como um amanuen-
se, um escriba da voz e palavra dos
outros. Não vai ser a minha voz que
vai predominar. Serei apenas o rela-
tor, que é um personagem que relata
a voz dos outros. Quem é poderosa é
a maioria do Congresso Nacional.

Há previsão de se estabelecer algu-
ma nova revisão futuramente? Existe
alguma tendência quanto ao término
dessa revisão constitucional?

Não se pretende estabelecer ne-
nhum mecanismo de nova revisão.
Quanto ao seu término, os políticos
ainda não chegaram a um consen-
so. Alguns falam em 31 de de-
zembro, que considero um prazo
muito curto. Outros mencionam 30
____ de janeiro, 28 de feve-

rciro ou 1 de março
de 94. Todos concor-
dam que a revisão não
poderá passar de 3 de
abril, prazo de desin-
compatibilização de
candidatos e início
das campanhas eleito-
rais de 1994.

A REVISÃO E IMPORTANTE PARA O PASS?
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Revisão deixa os cariocas confusos

¦ Embora ache reforma
importante, maioria
não crê nos resultados
T> arece que o carioca anda atrapa-

lhado com o tema. A maioria
(73%) considera a revisão constitucio-
nal importante para o pais porque,
acredita, vai melhorar a vida do brasi-
leiro. Mas 44,7% não sabem qual foi a
data marcada para o inicio dos traba-
lhos no Congresso e 49,3% suspeitam
que mudar a Constituição interessa ape-
nas a algumas empresas ou pessoas.
Além disso, 61,7% não acham que pos-
sa contribuir para baixar a inflação —
um dos argumentos mais usados pelos
defensores da revisão. Essa salada de
opiniões foi constatada em pesquisa do

1 Instituto Gerp, do Rio, que ouviu 300
pessoas na cidade, de todas as classes
sociais, nos dias 4 e 5.

- Dos entrevistados, 47,3% são ho-
mens e 52,7%, mulheres; 34,7% provêm
da classe D, 32% da C, 18% da classe
B, 9,7% da A e 5,3%, da E, ouvidos em
todas as regiões da cidade — a maioria
(35,7%), da Zona Suburbana.

Apesar de confuso em algumas ques-
toes, o carioca demonstrou, segundo a
pesquisa, que não assimila bem as teses
do neoliberalismo: 50,3% dos entrevis-
tados são favoráveis à manutenção do
monopólio da exploração do petróleo
pela Petrobrás. E 62,3% defendem a
estabilidade no emprego para o funcio-
nalismo público. O carioca também não
quer nem ouvir falar sobre o fim da
aposentadoria por tempo de serviço,
pois 87,7% discordaram da proposta
que prevê sua extinção.
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Infla^ao 
ja passou 

de 1.000% no ano

¦ IGP-DI atinge 36,99% em setembro e eleva a taxa acumulada desde janeiro a 1.013,90% e a 2.038,55% nos ultimos 12 meses

A inflagao de setembro, medida em 40,1 % — 11,7 pontos acima de Alaor Fitho
pelo Indice Geral de Pretjos (IGP- agosto. MMMHEIK J|H| 1 _
DI),ficouem36,99%,fazendocom Essesnumerosnaoassustaramo *V'.\ JTiCCOS cUJcllXO CIO OUSlO
que o acumulado em nove meses economista Estevao Kopschitz, da ~ '
ultrapasse, pela primeira vez na his- Macrometrica. Segundo ele, a ulti- ¦ Richards lota. V\3 na? Jas ^10. e term'na na
toria, a marca dos 1.000%: de ja- ma projepao da consultoria de v . proxima quarta-feira. Foram co-
neiro a setembro, o IGP registrou Francisco Lopes apontava para um QeSOVcl Qe CStOCJlie a locados em oferta 20 mil itens de
exatos 1.013,90%, de acordo com IGP de 36,55%. Para Kopschitz, ' CR$ 2.580 por pe^a de, 

est°qude rec°lhi<J>s^as :

Funda?ao Getulio Vargas. Em ma a infla^ao do mes anterior em \ - , T T m casamento perfeito em em Sao Paulo, Salvador e Recife.
1990, quando a inflagao ultrapas- piso para o mes seguinte, faz com > 1- w uma economia que convive Mas, aten?ao. 0 consumidor inte-
sou os 70% em janeiro e fevereiroe qUe qualquer problema de oferta ; S 1* t'l com juros e inflagao alta: uma ressado em aproveitar os pregos ;
atingiu o recorde de 81,30% em (COmo e o caso da entressafra) ou ? | >1 griffe masculina com necessidade baixos da Richards precisa ir o -
margo, o acumulado do ano em qualquer fator sazonal e previsivel ^azer ca'xa e um consum^or mais rapido possivel a uma das
setembro foi de 909,56%. (como o aumento do salario mini- em busca de press baixos. Por lojas e ter paciencia para escolher !

Nos ultimos 12 meses, a alta ede mo) provoque um, pulo. 
"Nao ' JH|^hH1 tras deste cenario esta a estrategia as pe?as. Isto, porque ate filas sao

2.038,55%, um indice que, embora uma taxa para detonar nenhum I da rede das lojas Richards,^ que formadas na porta.

« CR$°2^580^por pe^a^vista^a- Hquid^aoma* ottra 
|

(IPA^responsavel por 60% do OeconZttTruLezSe- 9 de malha e sueteres estao sendo clientes J™'
IGp, teve elevagao de quatro pon- n, diretor da Fipe/USP, explicou 4 n V*< 1 

^isputados avidamente. ^HauWacSo 
tad^donaltos, ficando em 37,3%, puxado ontuhro marca o nico da infla- * ¦ -Jr ™ A Richards, nao satisfeita com braram da iquidagao traaicionat

principalmente pelos produtos agri- gao em razao de fatores sazonais, ' v: 
^ 

v o baixo pre?o, oferece outras al- 
j^e"°^0SAlid"^ segundoel'e0^

46,6% por conta da entressafra. As t rora° da cole- |W acima de CRS 7 mil: no cartao sao que tiveram sobras, foideabriras

ginosas (onde se inclui a soja), com •'liugue'is ^Entra^tambem^fa- • 
^ 

prestapoes, juros de 15% sobrco normalmente nao compram na re-

(n0j2%))e raizes etuberculos vembrTedezembro 'nlo 
haveti J' I juros de 31% 

P"Resojvemos 
fazer O bancario Silvio Augusto es-: :

veratm a^a2™aisdiscre|a'de34'4%' liomaTs^almos."6 °S nUmer°S SC" 1 

| 
caixaPparaas compras da colegao da Rua de setembro, no Centra

ao ^onsumi^^OpIrT tev^uma CoLuUoS mptmwpwLfeatS '' |'"r" wt'^ 
-conseguirmos pre?os tao baixos; por CRS 1 lS'rTchTbmS

35,5%, com a maior pressao vinda trabalha com essa expectativa "Em ^ 
£( 

' , para o ano que vem cairiam de calcfna"ptchaSsT d^nboE 
'

do grupo alimentagao (36,8%). novembro havera uma estabihdade MRT JpMW;moda" exolicaPedro Janot dire- ^ nS 
aesemooisei

novo salario minimo fez o custo da da taxa inflacionaria em relagao BKbI Wi' t-A,.,. • - »nr rnmprn il ' 
CR$ 13.900. Hoje comprei mats

mao-de-obra subir49,1%, pressio- outubro", afirma. "Mas nao sera I if tor~P?g"- .^pp pegase paguei muito menos ,co-
riando o Indice Nacional de Custos tao menor como alguns pensaram ^ bancario Silvio Augusto comprou 5 pegas e pagou CR$ 11.5~0 A liquidagao acontece som mentou.
da Construgao (INCC), que ficou inicialmente." 

O SHOW VAl I

i 
Comida lidera queixas

De seis pessoas entrevistadas pe- funcionaria publica Ana Cristina
lo JORNAL DO BRASIL, na Rua Magalhaes, moradora no Meier, 0 HW
do Ouvidor, no Centro do Rio, prego da prestagao de seu piano de ¦ J'2°hm

quatro apontaram o item alimenta- saude foi o que mais subiu no mes ¦ ¦
gao como o de maior peso no orga- passado, 100%, afirma. Ja a publi- \^T HjHp 

" ^ :t/ fjTX.I
mento domestico no mes passado. citaria Francis Dantas, residente W ?^BL 

'WS&> '
O comerciante Manoel Freire da em Marica (RJ), se assustou com os \bce vai ter um feriado ^Hp com o show de Bia Be-
Silva nem titubeou para indicar pregos dos laticinios. cheio. Cheio de alegria, ; dran. E programa para
percentual de^ aumento em relagao 0 administrador de empresas musica, brincadeiras, lojas - &P, , crianga nenhuma botar
a agosto. 100 /o. Ricardo Henriques, apontou os bonitas e o melhor clima * " 

, , Sefc * defeito e adulto nenhum
Mas o fantasma que assusta os materials de limpeza e de higiene de compras. E a inaugura- im. ~l. *± debcar de ir. Claro, porque

brasileiros nao aparece so na hora pessoal como os que tiveram os gao do Shopping Vilarejo sHJr .)erto do Shopping Vilare-
em que o consumidor entra no su- mais a,tos em setem(,r0 Er. de Itaipava, que come?a ' ' » '' , 

s 
XwUr J°' qualquer outra coisa e

permercado, mas tambem quando ^invia Gongalves e Teresa Santos neste sabado, dia 9, sem- 1 ' J r- 
- brincadeira. Sao 96 lojas

pisa na farmacia e quando paga os t-m diflcuidade de indicar o produ- Pre com atragoes incrfveis / , < 'JgSBf com o que existe de me-

hFN.S m!' to que mais subiu no item alimenta- comooproprioshopping. fig , 'WK Confortoeseguran-
la. No auge de sua indignagao. Ma- Serao dias repletos de • £ %$Bm ga no estacionamento
noel da Silva chega a sugerir que ^ . iw^c acontecimentos. Alem 'WKf proprio.

governo importe remedios para iposeitaida Marli Beraardes dos shows, um grupo de \ \ iKjWm Enfim, um shopping de
forgar a baixa de pregos. 0 comer- recreadores estara duran- *8m verdade na regiao serrana.
ciante toma como exemplo a vita- armacia no en ro o en an te todos os dias fazendo a Sm Passe um feriadao dife-
mina: enquanto uma caixa de Ce- ao comprar o remeaio Capoten, crian?ada sedivertir como W>1 ; 

' 
% ' Wf rente. Eemende um show

bion com 10 pastilhas custa CRS Para P^essao a a- e™.10 
J 

nunca. E no dia 10, a ani- de compras com muita
550,00; a embalagem com 100 dra- c!ue mais Pesf no meu salar'°- Mes" ma?ao vai ser ainda maior ' WwMmM- ... . I diversao.
geas de vitamina americana. custa mo assim, nao compro todos pois,
apenasodobro, CRS 1.200,00. se comprasse, deixaria tudo que re- 1 1 1 T

Piano de saude — Para cet)o "a farmacia", queixou-se. M * ¦¦ ¦ j M ' M ml I M m

* K'ho w/JL JLJDvJWU

SHOPPING VILAREjO »

raimm

O IGP no ano
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de 1.000% no ano

Obancario Sílvio Augusto comprou5peçasepagou CR$ 11.520

Arte/JB

o show mi

Acum. até Sei: 1.013,90
Em 12 meses: 2.038,55

coMW^1OlA 10

B°cn.^oh 1

com o show de Bia Be-
dran. E programa para
criança nenhuma botar
defeito e adulto nenhum
deixar de ir. Claro, porque
perto do Shopping Vilare-
jo, qualquer outra coisa é
brincadeira. São 96 lojas
com o que existe de me-
lhor. Conforto e seguran-
ça no estacionamento
próprio.

Enfim, um shopping de
verdade na região serrana.

Passe um feriadão dife-
rente. E emende um show
de compras com muita
diversão.

Você vai ter um feriado
cheio. Cheio de alegria,
música, brincadeiras, lojas
bonitas e o rnelhor clima
de compras. E a inaugura-
ção do Shopping Vilarejo
de Itaipava, que começa
neste sábado, dia 9, sem-
pre com atrações incríveis
como o próprio shopping.
Serão dias repletos de
acontecimentos. Além
dos shows, um grupo de
recreadores estará duran-
te todos os dias fazendo a
criançada se divertir como
nunca. E no dia 10, a ani-
mação vai ser ainda maior

CHEGOU O

?PING 

VILAREJO

VOCÊ NO MELHOR DA SERRA.'arli: indignação com a despesa mensal para a compra de remédios.

1
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Balladur quer prestigiar Brasil

I w,i. I sa I gsrsin
T6qulo (NlkkeO 20.265,63 -1,1% 21.148,11 16.287.45 ;Nova i'orquB (DJones) 2.'583f«"' -0143% 3.652,09 3^41,95 ]
uiidw* (Firei-iiiiDi £»£« jiii xiioai ^j~ pFrankfurt jipAX-iioj 

"" '''l.W^M^Z!!'"""'^'^ HffiftL
HMgKoiig 8.066.79 +*25.22 ptii' iuMM^TO &1437.80(Hang-Seng)
Fonta: nn0ncio5

• 8o®4°' 0nlem | Anlariof | fro'dfas) 1 P8chamenlo| Werta 
\

lane 104,95 105,65 |; Tesouro 2jjSM>
I 

''iiiiarco' 1^""":"""l.6^' 
:. » C.P. 3,11% JST %

Franco 5,6766 ,MW> C. Paper 3,24% N.D.
$!$!!&.*»!$. 14?$?. J&| Eurodblar 3,25% 3,37S%
Libra' 0,6562 0,6555 ^T7 TT P?5 •••¦•; rsr~" Prime 6% N.D.lira 1.605,85 1JWB » ¦
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I
Coroasueca 8,0620 8,0445
Esciido 167,65 1673"

Propriedade intelectual tem avancos I feElEEl: 
** 1 

,n,,,to 
1

J. ' P«*ouruguah> 4,22 4,22 > londre»(out) 16,95 17,00
do encerramento do prazo da in- cano por empresas dos Estados sileira de que os americanos pode- Fonte: UPI (Nova lorque); um ddiar compra * •.
vestiga?ao aberta no dia 28 de Unidos e realizada pela USTR, rao optar por pedir ao Congresso o,6SMiibra F<m««Rem*(mw «u «po B«nt)
maio pela USTR sobre as praticas investigagao se processa no ambi- uma prorrogagao da investigacao. .. ;
em vigor no Brasil em relagao to da "Emenda 301 Especial" da Um integrante da missao, que x-
propriedade intelectual, incluindo Lei de Comercio americana de preferiu nao ser identificado, disse .. >|
direito autoral, marcas, patentes, 1974, que trata da propriedade ao JB que os tecnicos americanos <libra» ontem | Anterior [ i>ncf-ttovl 0nl8m I An,0rlor |segredos de negocios, computa- intelectual edo acesso aosmerca- "tem motivos suficientes para es- port) —___ I...... 1
dores, semicondutores, biotecno- dos. Essa lei preve represalias ao tender o prazo ate fevereiro, em &»'?«MQ 69,00 • NovaiorsuB 357,30 356,25 p ¦
logia, entre outros itens de uma pais cujas praticas comerciais se- vez de encerrar a investiga?ao em "iwjjoiiaiio" 3221/2 myi || 

"tori's 
moo" mmo' |

extensa pauta de discussoes. jam consideradas prejudiciais aos novembro ou pedir san?oes con- if Asfcar(mar) 'ijwjo iWjf, ..ft*** MRS ME. g
USTR considerou "construtiva, interesses das empresas dos EUA. tra 0 Brasil". A fonte disse que I capita) i.iis wS f; f Jsaiwft SKR ® ™» g
ampla troca de pontos de vista" Avan^o — O clima positivo ainda assim nao ha concordancia suoodeiaranja |f HonaKon0 ,,,. 

355'90;.. 3;.53,55. 
:

acrescentou que espera "conti- nas conversas com a delegagao sobre todos os pontos, dos quais I"0*) 12MO 129.» : Font«upi
nuar 0 dialogo". americana fortaleceu a convic<;ao os mais sensiveis sao biotecnolo- *>«« a^mim (Londra», n. lorquoe

Solicitada ao Congresso ameri- entre os membros da missao bra- gia e licen^a compulsoria. cwc^o)

INPICAOOBES ggg ,|; . . ' 'j 
; 

¦

————— TR dia 06.08 a 06.09. 34.87% Julh<»lia0107  »'73w0% Fatordfl Corre;ao
^^3,11%Ny^ ^>2,91 h6,20%V IGPM/FGV % PIPE/IPC % INDICADORES 2t!ia?!?!a?799- A9°s,olIa0,M:.- Residenciai¦I D6lar Ddlai* F"^ ¦¦¦¦ |n*> ¦¦    TRdaOe.O6aOe.O9. 37,49% Setmtra(tia0109... 34,0067% —— —

K I Comerciall | Paralelo UUro ,BV Junto  3,'« Junh0 —'• 3054 BTwoeio  c»72«ti' °ututiradia("'10- a2931% S- le.ia/ is,3K7
.—¦¦¦¦MM— ij-aMB—, JbHbL Julh0 3125 Juita BIN 07.10  CR$ 733233' Dia 08.10  38,1774% (* corrigido sobre o valor pago no

¦ (EmCR,, (EmCR$) ^ 
| 

(^pon«o.) SZZ S S^= Z£ - JSEHpH £f£ ^ S
- . 13W ,36^ £ mmS , a-^S' 5.S37 W fe Acumutadonoano... «««.»  CR592337 d«06.10  mm* Maio  28.0364 28.343. »Subsf.u, 0 ,SN. Ind.ces acumu^-Jim M ^ 'iSSite. m W Mm £n"2m«es  ,95MO EmB,Mses  ,066^ »»<»•»  CWS# ¦??•!! Junta  am mm dosattiulho,v4MosparacontratosM| §§§| m| rn§. .-I M  Utir08.10 CRS81.72 d,at8'0  059087376 j |h  295787 29 8g9, comcttusuladereaiusteemagosto)

liBI Wm 11 11 it IMPC/IBCE DIEESE/ICV % N.lntolGPM A0osto  29,4384 29.7484 
¦ I ' «| selembro W8.870 Selemtoo  34.0197 34,3407 Conlercial
jffiS SBR BR 9H|' 5 Maio  5678 Maio  30.40 lnp IRPMI9A/CNBV 904 84762? HHMBVHHIIH lur lurlVl

; . PIP |||| ; f ^ i.;#'? S I Jurho  3037 Juntw..-  2179 pontos (latores para outros contratos do sisto- ^QUiUhafilUM^I Set- 0ut'
<• -LS; I2S e21? (KjnB 3 Lli 1^ sills Julho 31.01 Jutho  30.31 l-sem 60S0pontos matancitios)' jul„0  CrS 4.639.800,00 Anual 19,8813 20,5260
i 15/10 6/10 7/10 5/10 6/10 7/10 5/10 6"0 7/10 5/10 6/10 7/10 Agosto 3334 Asosto 3M5 %*»— ~ Apsto  CRS5634.00 ^es.ra, 3S 30769
, • Fonte:And,maCasasTcamtM^^^ Acamladomano... 659,86 Acumulado/ano 720,,00 15«»91a01.10.93... 372,688110 dia08.10  059097377 Selembro  CR$9.606.00 Trimeslral 2,3034 2,3400

. , Em12meses 1.732® Em12meses  1317,90 'alualizadopelaTOammilada " Fatorasacumuladosdosde01.0251 Outubro  CRS 12.02400 Bimestral 1,7621 1,7829

 Volume Ceral | Au>6nomo». Empwrtrfc.* e Fac.ltati.o, gESC ^a2r| £ft | Ji%| J%| JSfe «
Contratos Numeros da Contratos I Volume I Particlpa?ao [ Numero mlnlmoda Salirio  

. : em aberlo neg6cios nagociados (CRS) (%) Classe mesosd*parmanincia base Alhjuotas A^a|ar :—  —".r '~ f ?:¦ ¦¦ — ¦;VTV;f::-.rffox-v ¦ . ¦¦ sm cada claSM CRS %f LBC/LFT/BBC/HTH _«,16 1,64 6,72 M jf
,;^cju?o 461.253 479 33.196 6.0W.2W 043 .1.80... A ^ jy' HOT MONEY __ 49,22 1,64 6,72  8,40 M.47 jj;S
Jltes 38~ gjSSLi. iSSS .'WS.S?000 ,3i10 . ijij: 1 Ate 12 12.024.00 10.00 1.202.40 Ol-Owr 49,14 1,64 6,72 9M W.
JS9& jffi 32 SSSB^S 8®„ 2 Mais de 12 a16 24 21.633,12 10.00 2.163,31 {nf  mm "~u£ 6,76 8,52 38,67 |:i; Cdmbio 161.936  282 54;157 .^Z;274-JM5.450 14.05 ^ :§ii 3 Mais de 24 at6 36 32.449,67 10.00 3.244,97 i:j:j j?.;  >

II Mais d®36 at6 48 43.266!24 20.00 8.653.25 *.""igdm 190  io 57.120000""" o.oi""' Mais do 48 ato 72 54.082,79 20.00 10.816,56 ;i Mercado Future ' PO Ml -iTaxaover RMt. Pro). |:' ""si)ia Umb. 43 o"" Mais de 72 aid 108 64.899.36 20.00 12.979.87 de Dl (3) 11:^;:: CRS (%a.m.) dia.(%) w6s(%)
Boi Gordo 834 16  23  22.747.292 oil™ MWS de at6 144 75.715,91 20.00 15'15'1?  . , T; .  'S ' »liii iii as S 

IZ S , . o,^.
Ouro/dispomvel 10 Mais de 264 108.165,62 20.00 21.633.12 no»smbro/93 77.160 49,01 1,63 38,30 ' :
vaior do contrato: 250g. 

~" couS6««ncru«iroSr«ate 
por gr.ma Assalariados, Dom6sticos o Trabalhadores Avulsos '""A pafiif'de ,'a Circular n"12063 do Banco CemraT.'perniiie a realiia?ao de opera?fies compfomisL idas corn pessoas fisicas''Veto. Contr. Neg6c!os Abert. 1 Mlnlmo Maximo 1 Olt. Osclla^o I. eIurldicasnaof.nanceirasapenascomliiulospOblicosde.30das.

-—'".'V:".~~r— '—;——J——.—I 1— I, Is Allquota para Allquota para deter- [: mm « m mmnu mJSw^ SaMrio da eontrlbui$io (CR$) b racolhimento ao mlna^o da base de JSMSSL M°«— JjgBL.: % .V.- 13.118 327. 1.625.00 1.616J0 1.630.00 1619.00 + 1;5. | INSS C4ICU|0 do IRRF || TR12103/10 •• •• •• •• JM3 Si
; 

  S5-' >. '. .' • '&%^"vV .'. .«> 'i'JW <...^<• ».. THIM/IO - •• •• •• 38,65 I?
Ouro/Mercado de oppoes sobre disponivel 1 msumst §.00  unndMiotno 81,72 1,52 7,70 9,30 34# ;§§
Valor docomrato: 2500. ' Cota^amCrUzeirosreaisporflrtiria ' 1 I -.-^8^®*®® :: l~-l• ' 

t, I - _ . I I: A. j ... t £ max \ de 54.082.80at6 108.165,62 10.00 . B,.^rbVV
1 Veto. . Exerc. Contr. Nog. Abert. Mfnimo Maximo | Olt. •:$ 0WComeraal(2)( 1 | I t j I Obs: Porcentuats incWentes de forma n8o cumulativa. , compra 140,385
\ j! : 

' • Contribuipfio do empregador dom6stico: 12% do salfirio pago. respeitando o leto acima. venda 140,390 3,11 7,96 9,62.. ......!  i':;; USSFIutuante(2)
.;NV01 2J0O.00 2979 22 ^,28p;00 2&0.00  280.00  280,00 Prazos para pagamento: at6 01/11, sem corre^o; ate 08/11 converter om quantldades de Ufir do dia 01/11 o •% compra 143,800
»Nv02 2 400.00 660 5 105,00 95.00 10500 9500 multiplicMas pela Ufir do dia do pagamento; ap6s 08/11 acrescentar multa e juros. — Autftnomos, Domtoticos, 143900 2,82 643 885

- 
'|n-03 '? t-,50.C0  4780 :"35~ 32.00 K.00 rm jl:. • • tmPr*t*rlo»° Faoutativ0*: ap <a; on^lodo acjma, mu^ apenos a data de 08/11 para 12/11. _ :t US$ Paralekl-RJ (1)>Jv07 SSiSiSMS? 2972 21 7,00  7.00 7.00  7.00 ^ ^'.. W % ''* ' -V *" " %"* * - t  compra 138,00
•Nv26 ii.100.00'""" ~i'm 

7T3' "ijw"" i'.oii ijoii iw li venda 140,00 1.45 6,06 i38
. iNv32 3 500.00 2.972 618.00 617.5o" '619 

00 61800 H |TKl|Tlf^T?|)7!>7irTTlTTTl^Tu^^^^^^^^^H US58M&F-Com»reial(3)MUMUUtridWUMUUyMUMMNLMMUMidUuMHMBHHHHHH novmbro/93 177,03 %iz
_J ji; .. .. dezsmbro/93 240,00 •• •• •• 35,57
Mercado Futuro/lndice ;; 

' 
33.293, SJMfeS S$SZZZZK .8210  347,

Wor do contrato: CR$50,00 p/pontos \ •' H^IZZZZJmJS SloZZZZZZSSJS | | I'APOES
I l: 08 10 38.1774 17.10 35.5041 26.10 37.0518 ISENN (4) 60583 5,10 15^7 17,0

Veto. Conlr. I Negbclos Abort. Mlnlmo I Maximo I Ultimo p 0910 38.4990 is. 10 33,6851 27.10 .-. 39.3030 IBVRJ (4) 8050 6,20 13,83 14,52
I 10 10  36.6498 19.10  35.8458 28 10  39.4336 |j % I80VESPA (5) 16897 5,79 12,67 13,89

> .i! 11 ,0 34.7504 20.10 38.0367 Novambro IBOVESPAFirturooutubro/93 17.250 •• •• •• ~ fii
fSHS sm 3MK fflM. aa EM., i 1, ,J-10 36'9011 2"° 38,5794 01.11 35.7125 :| | soiiROSPOT'" Vr^cmj mS- t/«"" v„. uss/
Ami 33300 naw 33.300 33 300 ' ' ' » v-v, ^Grama dl.(%) semi*) m»|%) Onta
Mercado Futuro/Cafe Cambial sino.f«md 1 - - 

w*-yiaror do contrato: 100 aaeaa da 60 Kg. I^- , Cotagdag am CR$ ptea^d»,60,kg. Ifa.' coMU^prMentan vesoira 35630OJ}| 3.230 184 83.50 83-00. 83.80 8330 ' 1 $~C0MBt - iMSjjjttwrfW 1.K8,60  •• :
Ti£,4 V943 39 87.60 

87jS0 87.20 " Maio | Junho |i JuHw | Agosto f Sotembro ji Outubro n Fetordeconveraao - 31,103487 BramM/onca troy
lyiercado de Op^oes/Cafe Cambial  Fonte: (1) ANDIMA; (2) BancoCentrat (3) BM&F; (4) BVRJ;(6) BOVESPA
V^lqr do contrato: 100 sacas ds 60 kg Ifq. Cctafoes em pontosfpor saqa da 60kg Ifq. ..V.P.K §9S-.?.?.1:S§ 65?..227,91 esi;l7%S! iilSiiS I

: ijvj.1 60.00 ! 23.80 23,80 23.80 23^80 ..M.'.Sti .i.-8^2;46 2;497.86 3.356,62 :
MV-.J 3 10 0 1.' 0 10 0 13 HI'.?.'.!  8?0.378.p0 1.128.894,00 1.495.674.00 1.980.00 2.616.00 ^ 3.584,00 . 

'

Mercado Futuro/Soia Cambial ?.&j»§.38 f : I>^Tiil«U«Min7l!!iiiT^^wa.nu.rt. yi.r 25 126.35 32 749.60 42,79 56.48 75 90Vaior do conlrato: 30 ton. mMrtcas Col. om pontes p'60 kg em graos ut s _10.600,00;^ E°° «"«i' (CH$-IHigo«#Pftf gramas)
)jd; nd nd nd od nd nd s' ^ v, v v - I' • ' • .f I
-i—;  -y- - - .... C,?!S6[a Compra Venda I-
Mercado Fuiuro/Cambio  0BTVS7?Vn9meT??1 |H HH ( 

) I ( ) ___J 1
D6lor - Valor do contrato: USS 5.000 Cotapoes em cruzeiros reats por di>ter ; UMaaiMJUdVaiipjM  .

Wov3.  ?j.:-io 103 y 6.90  176.66 i>'.05 177.03 IP nn Cnwt /f> * _ ' • ¦ .i.v v. r , ,,, -1;' ,v;--;,, M-i-iv..-;'v D6lar  13300 140.20 | -.. '• : If
i)«3 13 043 9i 23940 23925 240C0 243oo rOntB yUUtUbTO) E»«ido 0,70 0,85 Clndam(250g) nd nd

Mercado Futuro/DI • Depdsito Interfinanceiro de 1 dia Bas«deciicuio(CR$) Parceia aifeduzir <ch$) AKquota % j? 
Valor do contrato: Sat JOut./Nov.» CRS 3 mtth6es Cotagoas am pontos da P.U. _____ —I, J Franco Francis 22,40 24,70 nd
Dozsmbroom dlanto rCRS5 milhdes '''wcVs.moo isenio  ""lane T» uT 

i'
e 52 S- IS 

-s 
3 55 «' 'r* ffH

Mercado Fuluro/Boi Oordo TSSf1' - : -^Sg-T- «=~
Valor do contrato: 330arrobas llquldas Cotafdesem pontos por arroba ai CRS3036 oo por dependents isemhmitei biFai«.iaaicionaideCR$75900pataaposontado5. pensionistoso —:: J22!!!5l!!!!!!W ffiMO 1.613.00-•f- transferidos para a reserva remunerada. c) Pcnsao altmenticia: valor determinado por dectsao ludicial. d) Peseta 0,90 1,10
jjM3_ 148 22.10 21.95 22.10 21.95 ....5?.^.®.!!5«.Y!^?A^?..^!?.!.ya,9r •n,®9.ral- :: _ ; , ,, _
Uov3 y.y " ^2 ">0 _" 34, Fortot Banco do Brasil Fundidores fomecedoras o custocfiantes cm-Fortto: Secrt^aria de Receita Federal donciados na Bolsa Mercantile do Futuros.

Juros

Commodities

Taxas AndimaContribuições ao INSS • Competência de Outubro

Rendimentos da poupança

Impostos, taxas e índices

OuroCâmbio Turismo

Imposto de Renda

T6qulo (NlkkaQ
.Novala|^e|pjMes)
LondreV(FTSE.ÍoÕ)
iMteSSZ
Hong Kong
(Hang-Seng)

-1,1%
ÜI-S!
'^"'To,wt
+25,22 pt»

21,148,11
ÍÁWfi

"Sm

8.068,79

20.265,63
"™3.09^Í"

'8.086,79'

16.287,45

r«w
jmSS

5^437,80

Ontem Anterior

Londres (out) 16,95 17,00

Fontes Reuter (óleo cm tipo Brent)

(libraa
por»)

í Cafó 
Trt^JAa)

| Açtarflwr)
| Cacau (dei)

Ontem Anterior

3221/2 3171/4
jsisZ iW7,""ríii 1.148

Suco de laranja
(nov) 128,60 12

>nt#i Agências (Londres, N. lorquo e

>3,11%^
Dólar I
Comercial!

¦+2,91%"

Dólar
Paralelo

(Em pontos)

Volume Geral Autônomos, Empresários e Facultativos
Números de

negócios
Contratos
em aberto

Contratos I Volumenegociados li (CR$)
Partlcip;

<%>
Salário
bas*
CR$

Classe
^Cfuro
^ índice
;s::' Cambio

33.196  6 067.206 Õ43161253
30058 46.915 44.057.685000 12.024.00

21.633.12
32.449,67
43.266,24
54.082,79
64.899,36
75.715.91
86.532.47
97.349,03

108.165.62

291 270.561.275

10  57.120 000IGPM
SoiaCamb.
Boi Gordo

230 552 336 380 542 970
Ouro/disponível
Vâlor do contraio: 250g. Cotações em cruzeiros reais por grama

Veto. I Contr. I Negócios I Abert. ! Mínimo Máximo! Últ. I Oscilação!
Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos

1.625.00 1.618.00 1.630.00 1 619.00

Ouro/Mercado de opções sobre disponível
Valor do contrato:

Ot>s: Percentuais incidentes de forma não cumulativa.• Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário pago, respeitando o teto acima.
Prazos para pagamento: ató 01/11. sem correção; até 08/11 converter om quantidades de Ufir do dia 01/11 emultiplicá-las pela Ulir do dia do pagamento; após 08/11 acrescentar mutta e juros. — Autônomos, Domésticos,Empresários e Facultativos: aplicar o método acima, mudo apenas a data de 08/11 para 12/11.

Mercado Futuro/Índice Outubro
05.10 .36.9011.37.3433.37.5443.37.5443.35.5041.33.6851.35.8458.38,0387.38.5794

V>lor do contrato: CR$50,00 p>'pontos Cotações em números de pontos
.37.0518.39.3030.39.4336

Contr. Negócios Máximo I Último
Novembro01.1142-350 16.500

33.300
Mercado Futuro/Café Cambial
Valor do contrato: 100 sacas de 60 kg. Ifq.

' D©*3 3 230 184
Cotações em CR$ p/saca de 90 kg. líq.

83.00 63.80 83.30

Mercado de Opções/Café Cambial
V^lqr do contrato: 100 sacas de 60 kg Ifq. Cotações em pontos/por saca de SQkg lfq.
ijvy 60.00 23.80 Ç3.80  23.80 23 80
NV 64
Mércado Futuro/Soja Cambial
Valor do contrato: 30 ton. métricas Cot. em pontos p/60 kg em grãos (CH$ - lingote por gramas)

Compra I: Venda
(CR$) |i: (CR$) VendaCompra

Mèrcado Futuro/Câmbio
Dólar - Valor do contrato: USS 5.000

'N o v3 25.710 183
Í)e23 - 13 042 91

Cotações em cruzeiros reais por dólar
176,86 177.05 177.03
239 25 240 00 240 00 IR na Fonte (Outubro) Cindam (250g)

Mercado Futuro/Dl • Depósito Interfinanceiro de 1 dia Alíquota % [Base de cálculo (CR$) Parcela a deduzir (CR$) Ourínvest (2S0g)Valor do contrato: Sat./Out.Wov. = CR J 3 milhões
Õezembfo em diante r CfiS 5 milhões

Nov3 62.493 487 77.230 _7be:3 33 467 507 56 250 5

Cotações em pontos da P.U,
isento Safra (lOOOg)De 75 900 01 d 148 005.00

Acima de 148 005.01
Mercado Futuro/Boi Gordo Boiano

Simonscn (lOOOg) 1.618,00 1.619,00Deduçõesa) CR3 3 036 00 por dependente (sem limite) b) Faixa adicional de CR$ 75 900 para aposentados, pensionistas otransferidos para a reserva remunerada c) Pensão alimentícia: valor determinado por dectsào judicial d)Contributo Previdencíâria oficial vator integral
Vítor do contraio: 330 arrobas líquidas

Functídores fomocedoras e custodiantes cro-donetados na Bolsa Mercantil o do Futuros.

Governo Balladur prestigiará visita de Fernando Henrique, que deverá voltar de Paris com novos créditos para a exportação
Arquivo

ANY BOURRIER
Cortespondente

PARIS — O governo francês
prepara-se para desenrolar um
longo tapete vermelho em home-
nng-em ao ministro Fernando
Hqirique Cardoso, durante sua
visita à França, que começa hoje.
O'programa inclui encontros for-
mais e informais do mais alto ní-
vel^. começando pela audiência
com' o primeiro-ministro Edouard
Bíflladur, na próxima terça-feira."Todos 

os pesos-pesados do no-
vo'-governo conservador francês

; têm' encontro marcado com Fer-
i nalklo Henrique. Na área econô-
imtea, por exemplo, Jean Claude
'TriChet, governador do Banque
de France, o banco central francês
e presidente do Clube de Paris, é o
primeiro nome da agenda do mi-
nistro, que inicia seus contatos na
capital francesa na segunda-feira,
dia' 11. Com Edmond Alphan-
déry, atual ministro da Economia,

está previsto um almoço, com a
presença de empresários interes-
sados em investir no Brasil.

Mas é no que diz respeito às
relações bilaterais que a França
fará o gesto mais simbólico: Fer-
nando Henrique será recebido no
Quai d'Orsay pelo ministro Alain
Juppé, embora não seja mais titu-

lar da pasta das Relações Exterio-
res. Em regra, Juppé entrevista-se
com seus colegas de pasta, sendo
o encontro com o ministro brasi-
leiro uma exceção.

Prestígio — Estas demonstra-
ções de apreço não são somente
conseqüência do prestígio de Fer-
nando Henrique na França. Seja
qual for a estima dos franceses pelo
ministro, o que vai ser redefinido
durante sua visita são as relações da
França com o Brasil. Há uma deci-
são política do governo Balladur de
modificar o rumo das relações fran-
co-brasileiras. O Brasil foi uma po-
tência latino-americana pouco
prestigiada por Paris nos últimos
anos, enquanto Argentina e México
transformaram-se em prioridades.

Ao mesmo tempo, os franceses
estão descobrindo que o Leste eu-
ropeu não é boa opção para invés-
timentos e que talvez tenha chegado
a hora de retificar o tiro, voltando-
se para o mercado brasileiro.

Portanto, é de se esperar que,
no final de seus três dias em Paris,
Fernando Henrique regresse a
Brasília com propostas de abertu-
ra de novos créditos para a expor-
tação e de aumento do fluxo eco-
nômico entre Brasil e França.

Tráfego aéreo — Já estão
adiantados, por exemplo, os en-
tendimentos para o fornecimento
do sistema de proteção do tráfego
aéreo da Amazônia por 14 rada-
res fabricados pela Thomson.

O ministro-chefe do Estado
Maior das Forças Armadas esteve
em Paris há dois meses e visitou as
instalações desta empresa, que já
forneceu a cobertura aérea por
radar das regiões Centro e Sul do
Brasil.

Discute-se também a abertura
de novas linhas de crédito para a
agricultura e a compra de helicóp-
teros Super Puma, da Aerospatia-
le, para equipar a aeronáutica
brasileira.

j gg&j

Fonte: Qfldndas

Moedas

Cioiarf0' 0nlam Anlariof (9Q diss) F8chamt)n'o Werta , ;

lane  104.9S 10S.6S Tesouro 2,99% M7%
| 
"jwiarco || > 

C.P. 3,11% N.o/ f
Franco 6,6766 .MWts C. Paper 3,24% N.D.

J&J EurodMar 3,25% 3,375%
Libra' 0,6562 0,6555 . jrrV rrr~ --i:™«" Prime 6% N.D.lira 1.605,85 VSMj^S, » ^
pilar carad. 14365 1,3345 Font« OPi (No*» lorque)
Floriin ' 

-1.8238 *"M'"'1.8220' 
i

Coroa sueca 8,0620 8,0445 :"Esciido 167,65 167,30 
I ?7ll

Stroy) 
0ntem 1 AnlBrlor 1

Nowajorqua 356,26. pLondres "jjjjoi -3»£w>'' §
Paris 359^30 356,37.. !|
Zuriquo 358,00 3.55,50.
Hong Kong 355,90 353,55

iHtt ® . j mmmAFonte: UPI

O DIA A DIA CadernetaInflação

IDTR
FGTS

ITRD

Bolsa de Mercadorias e Futuros

pfn,anS^ldin?nd9 ;' Taxa over Rent. : Rant. ; Rent. Proj.
(porumdla^riH) (%a.m.) | dla.(%) ; sem.(%) j mfe(%) | mdsfa

; ¦ aisStrowwimi' «m .6,??. ...ML. M...
: 

'" HWMOWy .49,22  1,64 .6,72... J»
OI.Qwr  __  49,14  1,64 6,72 |« *jj_LFTE 49^4  1.65 6,76 8,52 38,67

Mercado Future P.U. em iTaxaover • Rent. Pro). 1
de Dl (3) CRS (%a.m.) dia.(%) mfe(%)

DI0VERFUT.
novembro/93 77.160 49^1 1,63 38J0
dezembro/93 56.100 48,19 1,61 37,54"Âpaflirdeí 1/íòW .a Circular ri0 20Ô3 do Banco Central, pemiiíe a realização de operações compromis. j(& com pessoas físicas
e jurídicas não financeiras apenas com titujos públicos de 30 dias.

Preço CR* Var. VÍar. Var. Proj.
Indicadores /índice Oia(%) Sem(%) Meí(%) Mes(%)
TR(2) 03/10 •• •• •• •• 36,43
1H 04/10 •• •• •• 38,65
UFIR dlaria08/10 81,72 1,52 7,70 9,30 34^6
IGP'M Future outubro/93 1.428,000 •• •• 36,15
IcSMBItt

USIComerdal (2)compra 140,385
vendo 140,390 3,11 7,96 9,62
USS Flutuante(2)
compra 143,800
venda 143,900 2.82 6,43 8,85
USS Paralekl-RJ (1)compra 138,00
venda 140,00 1,45 6,06 9J8
US* BM&F, Comtrdal (3)novembro/93 177,03 •• •• •• 36,12
deiembro/93 240,00 •• •• -- 3557
US< BM&F ¦ Flutuants (3)novembro/93 182,10 •• •• .^71..

Hacoes ""
ISENN (4) 60.583 5,10 15,37 17,07
IBVRJ (4) 6.050 6,20 13,83 14,52
I80VESPA (5) 16697 5,79 12,67 13,89
IB0VESPA Future outubro/JJ  17.250 •• ;;

iOiiROSPOt"'  PreipoCRS/ Var. Vor. Var. US6/
Grama dia(%) sem(%) mes(%) Onfa

SINO-Foch(l)
BM&F* Feet). 1.619,00 1,47 5^7 7,50
COMEX-Mas pretexts (') 1.650,73 •• - 35630• C0MEX-d«OTbro/93C) 1.658.60 :: ,358,50_

(•) Fatordeconveraao - 31,103487nramas/oncatroyy ,% \s % •.% f %% ^ -• X i? 5v.,> ^'*
Fonte: (1) ANDIMA; (2) Banco Central; (3) BM&F; (4) BVRJ; (6) BOVESPA
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Fator de Correção
Residencial

Comercial
IGP IGPM
Set. Out.

Anual 19,8813 20,5260
Semestral 4,9924 5,1412
Quadrimestral 3,0467 3,0769
Trimestral 2,3034 2,3400
Bimestral 1,7621 1,7829

França 
quer 

redefinir relações com o Brasil

IGPM/FGV % FIPB/IPC %

DIEESE/ICV %

BTN 06.10.. CR$ 723311'
BTN 07.10 CR$ 73,9233*
BTN 08.10 CRS 74.9722'
UPC (4o trimestre).... CRS 997,93
UPF dia 01.10. CRS 92337
Ufir 01.10 CRS 75,90
Utir 08.10 CRS 81,72
N° índice IGPM
setembro 948,870
IBA/CNBV 9W.847.622

pontosl-SENN 6.050 pontos
DER Acumulado de
15/08/91 a 01.10.93... 372,688110' atualizado pela TR acumulada

(fatores para contratos de seguros •
Fenaseg)1
dia 06.10  0,57409644
dia 07.10  0,58270510
dia 06.10-  059097376

(fatores para outros contratos do sisto»
ma bancários)'
dia 06.10  0,57403&i5
dia 07.10  0,58270511
dia 0610  0,59097377* Fatores acumulados desde 01.0231

Julho - CrS 4.639.800,00
Agosto CRS 5.534,00
Setembro CR$ 9.606,00
Outubro  CRS 12-024,00

IPCA" Ago. Set.
Anual' 16,987 18,3057
I* corrigido sobra o valor pago no
mês em 1992)
Semestral 4,4561 4,6930
Quadrimestral 2,6017 26867
" Substitui o ISN. índices acumula-
dos atè julho, válidos para contratos
com cláusula de reajuste em agosto)

AtfA MARIA MANDIM
Correspondente

WASHINGTON — Foram posi-
tivtís os resultados de três dias de
reuniões, encerradas quarta-feira,
entre membros da missão brasilei-
ra e funcionários da United States
Trade Representative (USTR), a
Agçncia de Comércio Exterior
dos Estados Unidos, para debater
questões vinculadas à proprieda-
de intelectual. A declaração da
USTR abriu a perspectiva de uma
terceira rodada de reuniões, antes

intelectual tem avanços

do encerramento do prazo da in-
vestigação aberta no dia 28 de
maio pela USTR sobre as práticas
em vigor no Brasil em relação à
propriedade intelectual, incluindo
direito autoral, marcas, patentes,
segredos de negócios, computa-
dores, semicondutores, biotecno-
logia, entre outros itens de uma
extensa pauta de discussões. A
USTR considerou "construtiva, a
ampla troca de pontos de vista" e
acrescentou que espera "conti-
nuar o diálogo".

Solicitada ao Congresso ameri-

cano por empresas dos Estados
Unidos e realizada pela USTR, a
investigação se processa no âmbi-
to da "Emenda 301 Especial" da
Lei de Comércio americana de
1974, que trata da propriedade
intelectual e do acesso aos merca-
dos. Essa lei prevê represálias ao
país cujas práticas comerciais se-
jam consideradas prejudiciais aos
interesses das empresas dos EUA.

Avanço — O clima positivo
nas conversas com a delegação
americana fortaleceu a convicção
entre os membros da missão bra-

sileira de que os americanos pode-
rão optar por pedir ao Congresso
uma prorrogação da investigação.
Um integrante da missão, que
preferiu não ser identificado, disse
ao JB que os técnicos americanos
"têm motivos suficientes para es-
tender o prazo até fevereiro, em
vez de encerrar a investigação em
novembro ou pedir sanções con-
tra o Brasil". A fonte disse que
ainda assim não há concordância
sobre todos os pontos, dos quais
os mais sensíveis são biotecnolo-
gia e licença compulsória.

Cotações em pontos por arroba

31.49
3125
31,79
35,28

«8,87
1.952$)

Mato
Junho
Julho
Agosto
Acumulado no ano...
Em12meses

26,78
3037
31,01
33,34

659,86
1.73266

30,54
30,89
33,97
34,12

918,25
1.866,48

Maio
Junho
Julho
Agosto
Acumulado/ano
Em 12 meses

30,40
28,79
30,31
35,05

720,00
1317,90

TR dia 06.08 a 06.09.
TR dia 07.08 a 07.09.
TR dia 08.08 a 08.09.

Cruieiro 134,0? 123,0?
Po so srgent. 0,9998 0,9998
Peso uruguaio 4,22 4,22
Fonta URI (Nova Iorque); um dólar compra
0,6562 libra

^ Veto. |. Exerc. | Contr. j Nag. | Abert. | Mfnimo | Maximo j Olt.
t :• :¦ ".:•! . •::• -v.:j '.i'
.1......W01 2.100.00  2979  22  280,00 280.00 • ¦ ajjaOO 280 00
,«Nv02 IWM 660 5_ ,,.105,00  95.00 IMjoji 95'iio
|NyW .„.?,600,00' 4.780 ~ 35_  32,00 25.00. 32,00 26 00
.JNvO.7  3 500,00  2.972 '« 7|0 7'^'
.'Nv26 2.100,00 J????' IZ3I!Z.Z™ii9!Ll!!5^^S!ZZrSiiii
,|Nv32  3.500,00  2972  2| ZlsiffiZZIilffi^ZIZisiSiiiS 610,00

22.10

JD6lar 133.00 140,20
... Etcudo 0,70 0,85

Franco Suipo 89,00 98,40
Franco Francis 22,40 24,70
Iw .. 1,20 1,35
libra 193,00 213,00

Lira 0,070 0,090
Marco Alemio 78,00 86,30
Peseta 0,90 1,10

Fort»t Banco do Brasil

(Em CRS)
1*16 ,w#

134,09 m

5/10 6/10 7/10

(Em CR$)

137J0134,00 Sv> K-ii:?:*

5/10 6/10 7/10

(Em CR$)

Fonte: BM&F

Agosto
Setembro
Acumulado no ano...
Em 12 meses

Julho
Agosto
Setembro.-..
Acumulado/ano
Em 12 meses

Julho dia 01.07
Agosto dia 01.08—
Setembro dia 01.09...
Outubro dia 01.10—
Dia 08.10

30,73040%
31,02185%
31.0067%
35,2931%
38,1774%

3% 6%
Maio  28,0364 28,3431
Junho  31,8434 32,1601
Julho  29,5787 29,8891
Agosto  29,4384 29,7484
Setembro  34,0197 34,3407

Pessta 132,05 131,17

• • j. .NV.-lttvX-XvXvXvX-XvXvXvX+v-Xv.;^
Maio |i Junho |: Julho || Agosto j Sotembro |i Outubro% " ' SSS 5«§ Vk . v % "$ / ^ ¦> %V% %S

unit 509 2 i.i.85 69^jr'~wu7iMi>' ^i'5!iS"'v'-'.':ii47aiw"" lililig
Ulinit 870.378.00 V.12a894,ppZZi-.^S?.-®f!^ 2.616^00 3.564.00
UPF ^^17Z|3jjmS> '^jray^glMI 685,91 923,37
M!| 19,50.6.52  2M26,35  'i^'.'749,68g'ii;'42,79 56,48 75,90

HI io.5OT.oo ssii

i K'Fonie: Andima'Casas <te Câmbio FonteiBVRJ

1.202,40
2.163,31
3.244,97
8.653,25

10.816.56
12.979.87
15.143,18
17.306.49
19.469,81
21.633.12

Fonto: Sectária de Receita Fotíoral
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MÍRIAM LAGE , com sucursais

Para consumo interno

ministro Fernando Henrique está sendo muito eficiente em
V_y recuperar a desgastada imagem do Brasil junto ao Primeiro
Mundo e à comunidade financeira internacional. Conseguiu óti-
mos progressos em seu recente giro entre Washington e Nova
Iorque, durante a reunião anual do FMI nos Estados Unidos. E, a

partir de amanhã, vai tentar repetir a dose na Europa, tendo como
primeiro alvo a França, mais especificamente o Clube de Paris.

A suspensão unilateral do pagamento dos juros da dívida oficial
no Clube de Paris, à espera do acordo com os bancos privados (que
acabou não saindo e fez o Brasil voltar atrás), repercutiu muito
mal entre os governos credores. Por isso, o principal interlocutor
de Fernando Henrique em Paris será o premier Edouard Balladur.

O apoio dos credores é fundamental aos planos da equipe econô-
mica, que elegeu a ampliação da privatização como importante fonte
de cobertura do déficit público. E o dinheiro mais fácil que o Brasil
tem a atrair para o projeto é a conversão da dívida externa.

?
Está bem que Fernando Henrique exerça no extenor a arte da

diplomacia, que pôde desenvolver melhor na sua passagem de sete
meses à frente do Itamarati. Mas quem está precisando internamente
desse dom diplomático para aparar arestas é o ministro da Fazenda.

Sem diplomacia, está ficando difícil dobrar os inimigos das
medidas de austeridade que são indispensáveis à estabilização da
economia. Aliás, depois dos malabarismos de Washington, ao
voltar, Fernando Henrique só conheceu revezes: não conseguiu
anunciar o projeto de privatização nem tem o calendário definido
da reforma fiscal na revisão, ou fora dela. Quanto mais ele tece,
surge alguém para puxar o fio.

Sem avanços políticos, não há novidades para mostrar na Europa.

Adicional
Ao contrário do que estão

alardeando alguns secretários
estaduais de Fazenda, a derru-
bada do adicional do Imposto
de Renda cobrado pelos esta-
dos, decidida anteontem pelo
STF, não deve comprometer
tão cedo os orçamentos esta-
duais. Leandro Zancan, da
Coopers & Lybrand, avisa que
a decisão do Supremo benefi-
cia diretamente quem não re-
colheu o adicional ou o fez em

Mercosul
Entram em pauta este mês os

pontos mais delicados na negocia-
ção do Mercosul: finalização da
tarifa externa comum e da carga
fiscal nos países. Rubens Barbosa,
secretário de Assuntos Econômi-
cos do Itamarati, avisa que as con-
versas se encontram adiantadas.

O mercado já mostra resulta-
dos: a corrente de comércio entre
os quatro países do Mercosul atin-
girá este ano USS 8 bilhões, um
volume 30% maior que em 1992.

Bronca
Pressionado pelos políticos

presentes à CPI do endivida-
mento agrícola a perdoar as
dívidas dos agricultores que
não conseguiram pagar seus
débitos na época do Plano
Collor, o ministro Fernando
Henrique ficou irritado: "Todo
mundo pensa no governo co-
mo o pat grande", protestou.

A dívida beira USS 900 mi-
lhões e o ministro passou um
pito nos deputados, lembran-
do-os que o Supremo derrubou
o IPMF, destinado, entre ou-
tras coisas, a pagar salários, e o
Congresso não fez nada.

Fez-se, na sala, um silêncio
sepulcral.

Carestia é isso
Um inexperiente compra-

dor de carros por consórcio
estava ontem puxando os ca-
belos. Em julho, sua presta-
ção de um Uno, no consórcio
Mesbla, foi de CRS 6 mil e
965; em agosto, CRS 9 mil e
316; em setembro, CRS 14 mil
e 328 e, este mês, CRS 21 mil e
761. De julho para cá, os au-
mentos acumulados são de
35% em dólar!

juízo. Mas quem pagou o im-
posto tem que entrar com ação
pedindo a devolução do valor
recolhido, em processos que
podem durar ate cinco anos.

Mas existe uma saída nego-
ciada para as empresas que têm
muito dinheiro a receber: estabe-
lecer uma compensação com o
recolhimento de outros impôs-
tos, como o ICMS ou o IPVA.
É uma solução caso a caso.

aumentar arrecadação!

Para o campo
Se dependesse da vontade do

ministro Fernando Henrique Car-
doso, o Banco do Brasil mudaria
de perfil.

Seria o banco agrícola do país,
totalmente dedicado à área rural.

Vem a ser exatamente o inver-
so do que pensavam — e fizeram
— os últimos comandantes da Fa-
zenda, que empurraram o BB pa-
ra uma trilha de competição com
os bancos privados.

Na ponta
do lápis

Será que o ministro An-
drade Vieira, defensor da
criação de uma alíquota de
80% no Imposto de Renda
para quem ganha acima de
USS 8 mil, fez as contas antes
de lançar sua tese?

Vamos lá: 80% de USS 8
mil reduz o salário a USS
1,6 mil.

Sem contar o desconto da
Previdência.

Por isso que a tal alíquota
ganhou a alcunha de albanesa.

Limpeza de área

Gustavo Franco, diretor da
área externa do Banco Central,
traduz em bom português o que
o governo quer ao passar para o
dólar flutuante muitas operações
que eram realizadas no paralelo,
como a compra de imóveis no
exterior:"Que no black só fiquem os
bandidos, os contraventores."

A medida, segundo Franco, é
o início de uma política de mais
longo prazo que trocará um re-
gime absolutamente regulamen-
tado por outro mais sadio.

Em aberto

Por mais que os dois lados te-
nham se esforçado em passar a
imagem de que as negociações es-
tavam fechadas, a venda do Bob's
para o Burger King continua em
banho-maria.

Os altos dirigentes da Vendex
que estiveram por aqui desembar-
cam hoje, na Holanda, sem levar
nenhum avanço nos entendimen-
tos com a direção do Burger King.

PELO MERCADO

A IBM e a Unysis
se uniram para pa-
trocinar o Segundo
Encontro de Educa-
ção com lnformáti-
ca, dos dias 19 a 21
deste mês na Facul-
dade Carioca.

Não é só a Bud-
weiser que está pro-
curando engarrafa-
dor no Brasil.
Outras cervejarias

americanas estão
mandando seus
emissários com boas
propostas para cá.
• A âncora cambial
e o papel do merca-
do de câmbio no
plano de estabiliza-
ção serão o menu do
almoço-debate da
Associação das Em-
presas Credenciadas
em Câmbio, promo-

vido hoje no Terras-
se Clube, no Rio.
• A Odebrecht ga-
nhou a concorrência
para a construção da
auto-estrada de 26
quilômetros ligando
a capital do reino
africano da Suazilân-
dia, Mbabane, à se-
gunda maior cidade
do país, Matsapha. A
obra custa USS 37
milhões.

¦ Receita sugere elevar receita tributária em USS 6,5 bilhões com alta dos impostos:
Brasília—Arolldo Schulz . , ,

NÉL1A MARQUEZ

BRASÍLIA — A equipe econômi-
ca tem propostas para aumentar a
arrecadação tributária em USS 6,5
bilhões, capazes de reduzir o déficit,
calculado entre USS 25 bilhões e
USS 30 bilhões em 1994, sem que
seja necessário mexer na Constitui-
ção. A Receita Federal apresentou
ao ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, uma série de
proposições já discutidas semana
passada com técnicos do FMI. A
proposta mais polêmica é a de uma
nova tabela progressiva para pes-
soa física, com alíquotas de 10%,
15%, 25% e 30%.

As propostas da Receita foram
incluídas no documento que o se-
cretário de Política Econômica,
Winston Fritsch, discutiu com os
técnicos do FMI em Washington.
Foram relacionadas todas as alter-
nativas legais que o governo pode-
ria lançar mão para aumentar a
arrecadação e as vantagens e des-
vantagens das medidas.

Na área de pessoa física, a modi-
ficação na tabela de cálculo do IR
poderá render para o governo um
acréscimo de USS 2 bilhões já a
partir de Io de janeiro, quando co-
meçam a ser feitos os primeiros
descontos. A medida agrada o mi-
nistro da Fazenda, que já reclamou
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— de 10% e 25%. As alíquotas
maiores incidiriam sobre rendimen-
tos mais elevados, em torno de 8
mil Ufir (cerca de CRS 650 mil). A
Receita adverte, porém, sobre a di-
ficuldade de aprovação da medida
pelo Congresso.

Entre as providências passíveis
de serem adotadas, a Receita rela-
cionou também a possibilidade de
elevação da alíquota do IOF e a
ampliação de sua base de cobrança,
como, por exemplo, as aplicações

em commoditties, atualmente isen-
tas. A expectativa é de um acrésci-
mo de 50% na arrecadação do
IOF, que hoje é de USS 4 bilhões. O
inconveniente da medida, alerta a
Receita, é a pressão que a maior

Financiamento Governo estuda taxação

terá definição

BRASÍLIA — Os ministros da
Fazenda, Fernando Henrique Car-
doso, e do Planejamento, Alexis
Stepanenko, poderão definir hoje a
solução para financiar o déficit de
USS 6 bilhões que está previsto no
orçamento deste ano. O rombo foi
apontado em estudo apresentado
pelo secretário demissionário de
Orçamento Federal, Aurélio Nonô.

Segundo Stepanenko, a existên-
cia deste desequilíbrio orçamentá-
rio reforça a necessidade de definir
o papel do Estado e de se fazer a
reforma tributária. "As medidas te-
rão a parceria do Congresso."

Este déficit é apenas uma preli-
minar do que ocorrerá em 1994, se
não houver medidas de aumento de
receitas e redução de despesas pre-
vistas no orçamento enviado ao
Congresso. Além de ter havido um
crescimento grande nos gastos do
governo, ocorreu também uma
frustração de receitas.

A partir de hoje a Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) será co-
mandada interinamente pelo secre-
tário adjunto, Paulo Sérgio Oliveira
Passos. Esta foi a solução encontra-
da para contornar a falta de nomes
de consenso para substituir Luiz
Tacca Júnior na Comissão de Orça-
mento.

BRASÍLIA — O governo poderá
taxar o dinheiro não remunerado
que as pessoas deixam nos bancos e
as instituições financeiras empres-
tam aos agricultores, cobrando ju-
ros de até 35% ao mês. Ontem, ao
depor na CPI do Congresso que
investiga o endividamento dos agri-
cultores, o ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso, disse
que estava "sentindo coceira nas
mãos" para adotar essa taxação.
Logo a seguir advertiu que os ban-
cos oficiais, especialmente o Banco
do Brasil, enfrentariam problemas
se isso for feito, porque eles conce-

dem financiamentos a juros baixos
a vários setores da economia e evi-
tam o prejuízo usando o lucro que
têm na operação agrícola. Em
agosto passado, o volume de recur-
sos disponíveis para o crédito agri-
cola — 25% dos depósitos à vista
na rede bancária — era de cerca de
USS 550 milhões.

Fernando Henrique foi pressio-
nado pelos parlamentares para que
o governo conceda anistia às dívi-
das de ÜS$ 900 milhões dos agri-
cultores contraídas durante o Plano
Collor.

Indústria terá proteção
BRASÍLIA — O ministro da Fa-

zenda, Fernando Henrique Cardo-
so, quer criar um órgão de defesa
da indústria nacional contra produ-
tos estrangeiros que chegam ao
Brasil subsidiados por seus gover-
nos ou com preços abaixo do custo
(dumping). 

"Precisamos de ter uma
área do governo encarregada ape-
nas disso, como fazem outros pai-
ses", disse o ministro.

Ontem, ao depor na CPI do en-
dividamento agrícola, no Senado, o
ministro lembrou que países que
abriram rapidamente sua econo-
mia, como o México, já criaram

esses órgão, a exemplo do que exis-
te nos Estados Unidos. Lá, a Uni-
ted States Trade Representative
(USTR) aplica uma legislação du-
rissima contra produtos estrangei-
ros, baseada em simples denúncias
de indústrias locais que se sentem
ameaçadas.

O ex-ministro da Fazenda Mar-
cílio Marques Moreira começou es-
tudos para criar uma ampla legisla-
ção antidumping e anti-subsídios,
mas a crise política com a CPI do
PC e a mudança de governo deixa-
ram o assunto em segundo plano.

carga fiscal criará sobre os juros,
Essa pressão, porém, não é consi-..-
derada grande pelos técnicos.

Há espaço para elevação do IP,I<"-.
Foram apresentadas duas propos- '

tas: a primeira prevê a elevação";
drástica do imposto sobre produtos''
como bebida. Com essa proposta o ^
governo poderia obter um acrésci-
mo de mais USS 1 bilhão. Foi /]
abandonada a idéia de elevar o IPI
sobre cosméticos, uma vez que ;á.,;
arrecadação passsou a aumentar
mesmo com alíquota menor desde
que as empresas fizeram acordo era:,
câmara setorial. A outra proposta..-
consiste na elevação em poucosr.
pontos da alíquota do IPI aplicada 7
sobre todos os produtos industrial!- ">|
zados. ''

t *
As medidas que poderiam atin--,:

gir as empresas foram desencoraja;. 
',

das pela própria Receita, uma vez ;,
que só poderão ter resultado em..;
1995. Foi relacionada, por exem-
pio, a possibilidade de suspensão de _
incentivos fiscais. Por causa dof;
princípio da anterioridade, a medi-;S
da só teria efeito no ano-base de 94,"
com resultados práticos a partir da.r.
declaração de 1995. Não houve.,-,
proposta de elevação do IR das
empresas. A Receita cogitou tam- , t
bém em elevar as alíquotas dos ini-.
postos de comércio exterior. A pro-„.,
posta, porém, é classificada como vi
um retrocesso na abertura do co»" í
mércio exterior, com a desvanta- •

gem do Brasil ter que enfrentar"'

problemas com o Gatt. O governo
poderá obter ainda mais USS 1,5
bilhão com a redução no prazo de ~

recolhimento de impostos.

Receitas irão

definir salários !
BRASÍLIA — As empresas esta- 5

tais que corrigirem os salários dos ;
seus funcionários acima do previsto ?
na lei terão que demitir empregadas ;
para manter a massa salarial inalte- í
rada, ou precisarão a curto prazo í
aumentar suas receitas, de modo;a ;
gerar lucro adicional que compense í
o crescimento das despesas. •

As duas alternativas foram cita; j í
das ontem pelo ministro do Planei- f j
jamento, Alexis Stepanenko, conió ;;
formas para absorver o descumrpi- j!
mento das regras de negociação, j'
como ocorreu com o Banco do Bra- ,
sil, que assinou o acordo coletivo:
sem autorização prévia do Comitê^
de Coordenação das Empresas Es-
tatais (CCE), presidida por Stepa-
nenko. "A 

punição não é a primei-
ra preocupação, e não será através
dela que vamos fazê-las obedecer
ao governo", justificou Stepanen-
ko. Ele atribui os desencontros en-
tre estatais e governo federal ao
despreparo dos governos anterio-
res, que nunca se preocuparam em:
desenvolver uma política para o se>-
tor. "O 

que importa são os resulta-
dos e não os meios que a direção da ;
estatal vai utilizar para cumprir as
metas", insistiu o ministro. 

~ 
J*

Eles têm recordes de velocidade, máxima

potência • atingem até 230 km/h. Você
deve estar imaginando o quanto foi dificü
fotografá-los. Então aproveite para conhecer
um pouco do seu design moderno nestas fotos.
E um Subaru ainda tem:

Garantia de 2 anos ou 50.000 km;
Sistema exclusivo de tração contínua nas 4 rodas;
Subaru Gold Assistence;
Leaslng em até 36 meses;
Consércio Nacional em até 50 meses.

Para conhecer mais, venha até a Auto Central.

FAZER UM

SOBAÜU FICAR

PARADO FOI

EXTREMAMENTE

DIFÍCIL.

IMAGINE DOIS.

6

ocorsjcrfisicjrsjAMiA AUTÜHI/AUA

A MELHOR TECNOLOGIA EM CARROS JAPONESES.

Show-Room e Vendas: BarraFreeShopping: Av. das Américas, 4.666 Lj. "B" 114 • 2® a Sáb. de
10 às 22h. Domingo das 14às 20h, Show-Room, Vendas, Oficina e Peças:

Av. Venezuela, 189 • Centro - 2® a 65 de 8 às 18:30h.

Tels.:(021) 326-1788 e 253-5090

>a
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IGP aumenta

mercado de

Dl da BM&F

;; SÃO PAULO — Os investidores
da BM&F reavaliaram ontem a
íiposta que fizeram no início da
sèmana de queda da inflação para
novembro. Isso veio a ser confir-
mado pela divulgação do IGP-DI,
que registrou alta de 36,99%.

Isso provocou aumento signifi-
cativo para o mercado de Dl, que
registrou 95.960 contratos contra
.4^209 anteontem. Esses negócios
projetaram taxas de juro para no-
vémbro de 38,30% e de 37,53%
para dezembro. O grama do ouro
fechou a CR$ 1.619, com alta de
1,47%.

Bolsas surpreendem e obtêm

uma valorização de até 6,1%

¦ Operações no pregão de São Paulo totalizam CR$ 29,3 bilhões

As bolsas de valores surpreen-
deram com expressivas altas on-
tem. No Rio, o IBV valorizou
6,1 %, ficando nos 6.050 pontos, e
os negócios somaram CR$ 3,1 oi-
lhões (mais 6% que na véspera).
No pregão nacional, o índice
Senn subiu 5%, nos 60.583 pon-
tos, com movimento de CR$ 3,7
bilhões (+4%). Em São Paulo, o
Bovespa ficou nos 16.697 pontos,
com mais 5,7%, e as operações
totalizaram CR$ 29,3 bilhões
(+43%).

Além das ações das empresas
de energia elétrica e de telecomu-

nicações, muito beneficiadas com
a declaração do ministro Fernan-
do Henrique de que é favorável à
privatização desses setores, bri-
lharam nas bolsas ontem os pa-
péis da Paranapanema, cujos pre-
ços subiram 21,14% (CRS 2.120 o
lote de mil).

Alta — 0 valor de mercado
das ações das 579 empresas com
registro na Bolsa do Rio aumen-
tou 98,8% do início do ano até o
fim de setembro, atingindo US$
92,7 bilhões. A companhia de
maior valor é a Telebrás, com
US$ 10,6 bilhões.

(Em pontoa) _
Variafio o, £ *

<o t r^m
s- ,1, rnfsTI §
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"

S s El

Dólar no 
paralelo 

sobe

2,9% e vai a CR$ 14i

Fonto: Bolsã do Rio

Os preços do dólar negociado no
paralelo subiram 2,9%, ontem, fe-
chando a CR$ 137 para compra e a
CR$ 141 para venda. Essa alta não
resultou, porém, do crescimento na
procura por dólar. Apenas acom-
panhou o comportamento do co-
mercial, cujas cotações foram rea-
justadas em 3,11%, devido ao
feriado da próxima segunda nos
EUA. Os negócios com o comercial
são liquidados em dois dias.

Na média, o comercial fechou o
dia a CRS 140,380 (compra) e a
CR$ 140,390 (venda), depois de um
leilão de compra do BC a CR$
140,390. No flutuante, o dólar su-

biu 3,14%, cotado a CRS 143,80
(compra) e CRS 144,20 (venda).

Os juros também foram reajus-"tados, 
acompanhando a inflação

mais alta pelo IGP-DI, de 36,99%.
Na média, as taxas dos CDBs fica-
ram em 3.700% ao ano, garantindo
rendimento de 38,17% em 32 dias.
As taxas dos títulos públicos giram
entre 49,19% e 40,22% de over-
night. O BC fez duas intervenções
no mercado ao longo do dia, para
equilibrar o custo do dinheiro. Na
primeira, doou recursos por um dia
a juros de 49,19%. Depois fez nova
doação a 49,19% de overnight.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Tta*M tipo DBS

Resumo das operações

Àçde» do Senti
Maiores Altas

Cofappn 26,51%
Paranapanema pn 21,14%Paulista F.Luz on 14,75%
Cataguazes Leopoldlna anee 14,16%
Sadia Concordia pn 13,33%Maiores BaixasBanespapn 3,61%
Telerj pn 2,50%Mannesmann on 0,01%

Mercado à vista ? Lote
TttulostipoDBS Qtd. Fech. M kx. Min. MM. Osc. I.L% A no

Pro^o em CR$ For Mil A9&0Adubos Trevo PN 100.000 625,00 625,00 625,00 625.00 - 3289,47AgroceresPN 75.000 1700,00 1740,00 1700,00 1716,00 - 1604,48AliparPN 5.000.000 95,00 95,00 95,00 95,00 1,03- 1095,73ArtexPN 1.000.000 460,00 460,00 460,00 460,00 EST 4099,82Arthur Lange PN 66.000 37,00 37,00 37,00 37,00 5,12-2269,93B.CredNacionai PN.. 5.000.000 2000.00 2000,00 2000,00 2000,00 -2298,19B.EconomicoPNE-...... 6.113.000 2500,00 2500,00 2355,00 2499,14 -2833,94B.Progresso PN 28.499.000 8,55 8,95 8,30 8,63 3,01 1076,05Baner|ON 40.000000 3,80 4,00 3,80 3.82 5,56 1032,43BanerjPN 392600.000 425 4,30 4,00 4,11 6,25 978,57BanespaON— 50.000 1030,00 1030,00 1030,00 1030,00 3,00 1366,46BanespaPN 2.817.000 1010,00 1060,00 1010,00 1043,61 380-1270,94Barbara PN 5.614.000 195,00 2W.OO 195,00 200,19 - 1112,78BelpratoPN 7.800000 70,00 70,00 65,00 68,51 2,94 1631,19BemgeONE- 2806.000 95,00 95,00 95,00 95,00BemgePNE- 500.000 95,00 95,00 95,00 95,00Bta.Catol BN 400.000 400,00 400,00 335.00 382,63 - 213628

Qtd. Fach. Mix. Min. MM. 0«c. I.L.% Ano

Qtd*. TH.
Valor Mn CRS

Lote Padrão  32.327.735 3.709.806
Mercado de Opções  4.393.330 448.344
Mercadoà Vista  27.934.405 3.261.461
Das 50 ações compomentes do l-Senn, 36 subiram, três caíram, quatro.permaneceram estáveis e sete não (oram negociadas.
Minima Máxima MMIa Última Otcitoçto Ma Há um Há um

Antwtor Mta Ano
57,651 61.083 60.604 60.583 5,0% 57.645 41.105 14.474

Àya—PoradoSero* ¦

Maiores Altas
Vacchi pne 38,89%Santaconstãncia pn 33,33%Prometal pn 25,71%Telemig bn 25,00%
Pettenati pn 21,62%Maiores Baixas
Arthur Lange pn 5,13%Unibanco 5,04%
Mendes Júnior 4,45%
Supergasbrás pn 4,42%Hering Brinq.pn 3,00%

«obras AN 9.000 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00
Bombril PN 1977.000 3700,00 3810,00 3780,00 3800,04
BrasIncaPN 180.000 9500,00 9600,00 9500,00 9600,00BrumadinhoPN-E 10.000 21,50 21,50 21,50 21,50
Caemi Mineração PN 743.000 10000,00 10500,00 9400,00CalleopokJInaAN-O.... 20.678.000 10,70 13,00 10,00CatLeopoldlna AN E-E... 516.458.000 66,50 66,50 60,00CatLeopoldlna BN E-... 500.000 30,00 30,00 30,00CatLeopoidina ON E-E.. 1.056.000 50,00 50,00 50,00Cbv-ind.Mecanic PN 3.000 2500,00 2500,00 2500,00Cedro AN ZOOO 1200,00 1200,00 1200,00Cedro ON 4.000 2611,00 2611,00 2611,00CemlgON «234.000 213,10 222,00 210,00CemiflPN 1315.501.000 241,00 246,49 236,01CerJON 7836.500.000 1270 13,90 1225ChapecoON 36.000 80,00 80,00 80,00CofapPN 2.053.000 2720,00 2720,00 2719,99Dijon PN 600.000 26,40 26,40 26,40Docas PN 10.000 1700,00 1700,00 1700,00DuratexPN 28.000 7200,00 7200,00 6700,00EberlePN 652.700.000 6,70 665 6,10EletrobrasBN 13.674.000 24900,00 25200,00 23000,00EletrobraaON ...... 14560.000 24650,00 25200,00 23900,00ElumaPN 1.000 1060,00 1080,00 1080,00Embraer AntPN 6.000 7900,00 7900,00 7900,00Ericsson PN 1.310.000 790,00 790,00 790,00Estrela PN 956.000 265,00 265,00 265,00Fertisul ON 131.000 70,00 70,00 70,00Fertisul PN 60.000 74,00 74,00 63,00Frangosul PN 10.000.000 1700,00 1700,00 1700,00
Gurgel Part.PN 1.000 15000,00 15000,00 15000,00Inepar PN -E 48.043.000 129,99 130,00 125,00
Ipiranga DÍS.PN 600.000 1190.00 1160,00 1180,00Ipiranga PetPN 4,900.000 1400,00 1400,00 1320,00Ipiranga Ret.PN 34.188.000 1151,00 1151,00 1040,00ItautecPN 5300.000 225,00 225,00 200,00J.B.Duarte ON 900.000 260,00 260,00 200,00J.B.Duarte PN 1.500.000 290,00 290,00 270,00Kepier Weber PN 100.000 660,00 650,00 650,00Magnesita AN 4.000 580,00 580,00 560,00Magnesita ON 4.000 700,00 700,00 700,00Maio Gallo PN 1.000.000 60,00 60,00 60,00Mendes Jr AN 90.000 1910,99 2100,00 1910,99Mendes JrBN 288.000 2120,00 2300,00 2010,00Mineracao Amapa PN ... 27.000 470,00 470,00 435,00Montreal PN 1.000 610,00 510,00 510,00MullerPN 20.000 2500,00 2500,00 2439,00Olvebra PN 14,080.000 64,00 64,00 52,00Paraibuna ON 941.000 700,00 700,00 700,00Paranapanema PN 8.938.000 2120,00 2120,00 1890,00Paulista F.Luz ON 1.120.000 7000,00 7000,00 6600,00Perdigão PN 3.651.000 82,99 83,00 78,00Pérsico PN 10.000 48,00 48,00 48,00PetrobrasON 606.000 8390,00 8600,00 7947,00Petrobras PN 6.156.000 12900,00 13000,00 12000,00Pettenati PN 15.000 900,00 900,00 850,00Pireili Cabos ON 1.000 4300,00 4300,00 4300,00Plreili Cabos PN 2.000 4000,00 4000.00 4000,00Pireili Pneus PN 2.000 3000,00 3000,00 3000,00Poiialden PN 15.000 2400,00 2400,00 2400,00Prometal PN 1.000.000 44,00 44,00 43,99Pronor AN 1000.000 1050 1050 10,50Randon Part PN 150.000 98,00 98,00 96,00RetnparPN 54303.000 150,00 156.00 141,60

10,6753,3230,0050,002500,001200,002611,00217,70241,06123180,002720,0026,401700,006914,5165624758,1124726,761080,007900,00790,00265,0070,0073,781700,0015000,00127,341180,001380671140.03220,57260,00275,04650,00560,007000060.002016,002183,72457,04510,002472,5553,82700,002012,746695.0482,3648,007979,8612680,78886,874300,004000003000,002400,0044,00105098,0014956

•7927,67
I,04-1366,965,56 475,00771,71
7,63 1242,05

14,16 4107,85478,08
6,38 4347,82•9146,781024,01- 969,356^610063365,708162.880,79 9282,60100,00

28,51 2697,425,603384,61•1509,34•2000,35
1532 3215,6810,18 3150,566,25 6413^56,93 744,82-1112832
1286 980,551,92 1962,96II,11 700,0019,36 1345,121070,52

•3186,68•387520
14,75 7160,0321,16 3988,76•1696,69•1692,70
1837 5027234,84 1444,44357 1237,51E8T 1465241739,13
4,44-1916,366!Xi 1605342,17 1038,728,51 1700,00694,53
1636 897,00100,00•21,14 1639,1314,7512896,391046 3446,021600,00

8,96 4616,571121 3763,1221,62 8615,002047,61•1904,76•2252,92•2364,96
25,71 2933,3310,53 1420,837,69 42627352 4735,08

THukMtipoDBS Qtd. Fech. Mix. Mfn. MM. Osc. I.L% Ano
RheemPN 6000 7000,99 7000,99 7000,99 7000,99 E8T 1166,83Sadla Concordia PN.. 10.060.000 1020,00 1030,00 1020,00 1029,94 1333 1366,54Samitrl PN 19.000 4250,00 4250,00 3900,99 3992,83 7,59 1159,55SantanensePN 12.000.000 90,33 90,33 90,32 90,33 11,62SergenON 1.224.000 85,00 85,00 75,00 75,42 -210025SergenPN 8.089.000 107,00 107,00 99,00 106,91 4,90 2744,09Sharp PN 33.000 165,00 165,00 165,00 165,00 3,13 1022.93Sld.Nac.leilao ON 72.746.000 3010,00 3065,00 2960,00 3039,18 2,03 244,49SWTubaraoAN 2447.000 47,00 47,00 47,00 47,00 6,58 876,86SW.Tubarao BN 3103.166.000 4420 45,00 42,80 43,78 3,15 816,79SJd.TubaraoON 93.079.000 42.00 42,99 40,00 41,90 2,44 781,71Supergasbras PN 7.818.000 43,01 44,50 42,50 43,18 2,40 820,91Taurus PN 20.172.000 56,00 60,00 56,00 57,08 0,36 2280,57Teka Tecelagem PN 13.860.000 185,00 185,00 172,00 172,47 832 2943,67TelebahlaON 64.000 3450,00 3450,00 3000,99 3262,56 7,81 5826,00Telebras ON 20.766.000 4300,00 4380,00 4100,01 4308,52 361 3999,62Telebras PN 5260.000 4911,00 4980,00 4810,00 4901,50 4,05 2361,38Telebras PN-R 2.704.000 2190,00 2200,00 2110,00 2165,79Tetemlg BN 24.000 4000,00 4000,00 3350,00 3837,63 25,0010191,55Teiemlg ON 58.000 4000,00 4000,00 3401,00 3882,98 1429 9619,63TelerjON 150.000 7510,00 7555,00 7350,00 7538,08 1,35 6701,09Telerj PN 129.000 7800,00 8000,00 7502,00 7871,47 2,49- 5087,88Transbrasil PN 10.000 300,00 300,00 300,00 300,00 - 1717,22Trombinl PN 200.000 340,00 340,00 340,00 340,00 - 251851Ucar Carbon ON 4220.000 170,00 170,00 143,00 154,61 1258 1697,14UnibancoAN 5.000 9400,00 10200,00 9400,00 10000,00 5,03-2845,45UniparANE- 25.000 10,01 10,01 10,01 10,01 7,87 1537,63UniparBNE- 3065.293.000 10,50 10,90 1020 10,63 5,21 1556,36llnlparONE- 8.000.000 1120 11,20 11,20 11,20 6,67 2101,31Uslmlnas PN 561.701.000 84,00 84,50 81,50 82,79 9,09 1669,43Vacchi PN -E- 9316.319.000 025 0,29 020 0,23 383911500.00
Vale Rfo Doce ON 13.000 12500,00 12700,00 12500,00 12545,38 4,17 209527Vale Rio DocePN 64.095.000 11850,00 12200,00 11700,00 11937,72 3,49 1669,85VlfejacfcBN £629,000 10,00 10,00 9,99 10,00 - 1845,01VotecON 300.000 13,10 13,10 11,95 12,33 20,18 6165,00VulcabraaPN 500.000 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 - 149321White Martins ON.... 193.455.000 35,50 36,50 35,00 35,78 0,28 1685,35Zivi PN 1.500.000 51,00 51,00 51,00 51,00 2,00 2833,33

PrefO em CR$ Por A980AcesitaON 263.000 39,50 45,01 38,00 38,14 6,73 1138,50AcesitaPN 99.000 37,00 37,00 35,00 35,64 5,68 1738,53Aceslta Prt PN 272.000 26,80 28,50 26,80 27,03 0,69- 020Aracruz BN 2.000 245,00 245,00 240,00 242,50 2,06 1075,38B.Real PN 1.000 43,00 43,00 43,00 43,00 - 2386,23Bamerlndus ON E- 762.000 2,50 2,50 2,50 2,50 1,63 1366,12Bamerlndus Par ON E-.. 590.000 1,35 1,35 1,35 1,35 3,05 854,43Belgo Mineira ON 2.000 21,00 21,00 20,00 20,50 4,951176,13Belgo Minelra PN 122.000 17,10 17,10 16,50 17,04 4,84 101428BradescoONE- 5.756.000 3,40 3,45 325 3,31 5,92 191329BradescoPNE- £724.000 3,67 3,68 3,41 3,56 7,62 2045,97Brahma PN 1202.000 29,50 30,10 26,40 28,03 3,47 1568,55BrasmotorON 1.000 31,00 31,00 31,00 31,00 -3186,02BrasmotorPN .. 301.000 26,00 26,00 26,00 26,00 0,03-2792,69CetacBN 500.000 79,00 79,00 79,00 79,00 - 872,92CespON 145.000 325,00 325,00 289,67 296,01 10,17 1655.61CespPN 1.000 290,00 290,00 290,00 290,00 7,4010000,00CopeneAN 31.000 40,01 43,60 40,01 4258 2,64 1531.10CoslguaPN 32.000 3.20 3,50 320 3,35 - 1254,68Itausa PN E- 216.000 72,00 73,00 70,05 72,60 9,07 2892,43Light ON 2.429.000 41,50 43,00 40,00 41,46 7,78 7927,34Mangels PN 41.000 4,01 4,40 4,01 4,30 -2336,95MannesmannON 20.000 137.00 140,00 136,00 137,15 0,72- 976,85

Títulos tipo DBS Qtd. Fsch. Máx. Min. Méd. Osc. I.L% Ano
Mannesmann PN 41.000 106,00Nacional ONE- 62.000 6,70Nacional PNE- 383.000 7,60Petroflsx ON 2065.000 21,00Petroflex PN 100.000 15,00TeleparON 142.000 31,55TeteparPN 965.000 39,15TelespON 5.000 40,00ToleapPN 872.000 46,01Varig PN 3.000 20,10

EmpnMa em attuaçSo MpadalCobrasmaPN 10.000 4970,00Hering Brinq.PN 10.000.000 0,97Santaconstanci PN 20.000 8000,00VerolmeON 6.416.000 110,00VerolmePN 4.GOO.OOO 210,00Totil 7933.992.000

106,006,707,7021,3015,0035,0040,5040,0047,9920,10

4970,000,978000,00110,00215,00

100,006,017,0019,0015,0031.5036,0038,0043.5120,10

105,566,047,4021,30 .15,0032,5538,7538,4046,0020,10

4970,00 4970,000,97 0,978000,00 8000,00110,00 110,00210,00 210,01

5,99 1202.272,92 2368.623,97 31(52,39.13.45.2244,46EST 596,185,13 8261,4210.25 6209,931425 5370,6212,19 4967,600,45 1322,36

2,99-32333,3333,33 421.27100.00

Operações
Prafo de Prlmio Valor

Tftuloi SWts inert. Quant Oh. Mta. Mln. M4d. (PR>)
CemigON CLW 440,00 7.000 30,00 30,00 30,00 ~30tf) ^*?10
CemlgPN CJF 100,00 53.000 148,00 157,99 148,00 155,60 -- 8246
CemlgPN CJJ 120,00 14.000 135,99 138,00 131,00 135,78 1.900
CemlgPN CJN 140,00 49.000 112,00 116,00 110,00 114,16 5.594
CemlgPN CJR 160,00 1,000 90,01 90,01 90,01 90,01 90
CemlgPN CJT 180,00 3.000 80,00 80,00 75,00 78J3 235
CemigPN CJW 200,00 757.000 58,00 63,00 54,00 58.60 44.363
CemigPN CJY 220,00 22.000 40,01 44,00 38,00 41,47 912
CemigPN CJZ 230,00 40.000 33,50 37,00 31,00 33,73 1.349
CerjON CJB 8,00 176.000 4,51 5,50 4,00 5,30 933
CerjON CJF 11,00 73.000 3,00 3,90 2,80 3,14 229
CerjON CLO 16,00 670.000 5,50 7,00 5,10 5,96 3.996
EletrobrasBN CLI 52.000,00 6.000 2100,00 2120,00 2100,00 2100,66 12.604
EtetrobrasON CJK 18.000,00 1 00 8733,00 8733,00 8733,00 8733,00 .873
EletrobrasON CJl 19.000,00 4.100 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 31.570
EletrobrasON CLF 40.000,00 500 6000,01 6000,01 6000,01 6000,01 3.000
EletrobrasON CLH 48.000,00 9.000 3500,00 3500,00 1800,00 2755,55 24500
EletrobrasON CLI 52.000,00 100 2710,00 2710,00 2710,00 2710.00 271
EletrobrasON VLF 40.000,00 500 6,95 6,95 6,95 . 6,95 ',3
Paranapanema PN CJY 2200,00 20.000 115,00 115,00 45,00 68,75 .1.375
Petrobras PN CJX 11.000,00 100 800,00 800,00 800,00 800,00 80
PetrobrasPN CJZ 13.000,00 400 800,00 900,00 800,00 825,00 330
Sld.Nac.leilao ON CJF 2.400,00 4.600 850,00 850,00 800,00 837,13 3.850Sid.TubaraoBN CJB 40,00 1.955.000 8,50 8,50 6,50 7,48 14.640
Sid.TubaraoBN CJC 45,00 153.000 4,15 4,50 3,90 4,16 637
Vale Rio DocePN CJB 14.000,00 144.700 200,00 370,00 200,00 271,18 39.240Vale Rio DocePN CJC 15.000,00 10.530 85,01 180,00 80,00 113,53 1.195
Vale Rio DocePN CJX 11.000,00 29.800 1750,00 2000,00 1600,00 1745,46 52.015
Vale Rio DocePN CJZ 12.000,00 169.900 900,00 1250,00 800,00 1020,51 .193,795
TOTAL 4.393.330 .448.344

I ¦ ¦ ¦ ¦ I I

V1 jj^j^|i 
1^ 1^1

BANEBJ

£, FiAiD D&UUIW

CRÉDITO COV,

SEGURO DE

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Resumo das operações
Qtda. TH.
Valor «n CR$

Lote Padrão  50.204.983.416 27.381.378.429,20
Concordatárias .'  590.203.000 4.152.849,84
Direitos e Recibos 1.610.000 2.062.397,00
Fundos e Certificados 6.000 982.200,00
Opções de Compra  8.668.000.000 1.888.439.855,00
Fracionário  11.704.907 58.017.349,71
Total Geral  59.491.797.322 29.335.033.080,75
índice Bovespa Médio 16.549
índice Bovespa Fechamento 16.697 (+5,7%)
índice Bovespa Máximo 16.749
índice Bovespa Minimo 15.924
Das 48 ações do BOVESPA, 36 subiram, quatro caíram, cinco permane-
ceram estáveis e três não foram negociadas.

OttlliMt&Md» Mtrcato OtcIlKÕo do Bove»p»
Otc. Fech. Osc. Ftch.
(%) (CR$ <%> (CRta^6ta)Malorst Altas Malor^AltssSanllsta Pap on 150,0 20.000,00 Paranapanema pn 19,3 2.099,99Invostoc pn 66,6 100,00 PotrobrAspn 11.4 13.100,00

Bandoir Inv pn 58,9 34,97 Itausa pn 11.1 75.00SanlaConstanpn 50,0 9.000,00 Elotrobrda pnb 11.0 25.100.00IpirangaOispn 44,4 1,300,00 Telesppn 10,8 46,00
Mslorst Balsas
Brinq Mimo pn 29,6 1,40 llalores Balxas
Ciquine Petr.pnb 25,0 60,00 Vidr.Smarlnaon 2,0 490,00
Caiuapnb 12.5 350,00 FerroLlgaspn 1,1 78,50Caiuapna 11.1 400,00 White Martins on 0.5 34,80
Real on 9.4 115,00 Cevalpn 0.4 1.015,00

Mercadoà vista

40.00 + 5237,00 +1,327,50 +1,832.70 + 9,0640.00 +2,81.900.00+15.1210,00 +7,626.00 + 4,019.00 +2.7148,99 + 2,72.800,00 -6,639,00 + 2,636,50 -37,00 +7.265,00 + 8,317.00 +4,615.000.00 I350.00 =254.99 +7,1

Títulos Qtd. Abt. Min. Mèd. Máx. Fech. Osc.
Acesita ON^NT 30000Acesita PN INT 230.000AcositaPNP 1.530000Acos VIII PN 1.970.000Adubos Trevo PN 137.000
Agroceros PN 2.900.000
AlbarusON 39.000Alpargatas ON 780.000Alpargatas PN 1.120.000Amadeo Rossl PN 1.060.000
Amazônia ON 81.000
America Sul ON 193 11.000America Sul PN 193 32.000America Sul PN P93 41.000Antarct Nord ON 1.000Antarctic Pb PNA 9 000Antarctica PN 2Aquatec PN * 460000Aracruz PNB 138000Artex PN * 12.000.000Avipal ON' 27.500000Bahema ON * 2000000Bamofind Br ON 470.000Bamerind Par ON 400 000BamenncJ Seg ON 100 000Bamofind Seg PN 522.000Bancosa PN 2 000BandeirlnvPN 1000Bandeirantes PN' 28 000Baneri PN * 3.000 000Banespa ON * 1800000Banespa PN * 207 000 000Banestado PN * 3010000BanorteON 6000Banrisul PN * 13 514000Belgo Mineir ON 180 000Belgo Mineir PN 1.260000BomgoPN *ED 3000000Benzcnex ON 1000
Ben:enexPN* 10000BescPNA- 1000000BescPNB* 4 198000Beta PNA' 500000Bic Caloi PNB* 5 400000
BwMonarkON 21
Biobfas PNA' "000Bombril PN' 21000000Brades co ON ED  7 660000
Bradcsco PN EO 70 530 000
Bfaum.i PN 1J800 W0
Brasihl ON 200 PfO
BrasmcaPN* 130 000

40.0036,0029,0030.00631.001.899,99200,0025.9919.00150,003.000.0037.0036,5035,0065,0017.00! 15000.00337.00242.00470,00150,00i 12000.002.501,351,451.42100.0034.974700.004.101050.001.050.00110,904800300.0020.001650100.00600.00600.00425,00430.0025.00370.009000.007.100003800.003.353.402900240.00yeoo.oo

40,0036,0027,0030,00
. 630,001.899.99200,0025,9919,00148,992.800,0037.0036.5035,0065.0017.0015.000.00335,00242,00460,00149.0012000.002.501,351,451.40100.0034.974700,004.101.040.001040.00110.904800298,0020.0016 5096.99600.00600.00425.00428 0025.00370.009000.007100.003600.003.353.4028 50240.009000.00

40,00365027.3732,39630.151.900,00209.4926,0019,00149,522.997.5338.8237.1136.1065,0017.0015.000.00337,30254.16460.84150,0712.000,002,511.351,451,41100,0034.974.710,714.171.048.331 047.66110,9048.83299,2620.6417.2093,60600 00600,00427.44432,002è,00387.209.000.007 103.6438Í6.433383.6229.38240.009461.64

40,0037,0029,0033.00640,001.900,00210,0026,0019,00150,003.000,0039,0038,0037.0065,0017,0015.000.00350.00254,99470,00160,0012000,002,601,351.451.42100.0034.975.000.004.301.050,001090,00111.0049.00300,0020.9917.29100.00600,00600.00430,00435.0025,00400.009000.007 105003.950,003,403.6529.50240.009500.00

Títulos Qtd. Abt. Min. Mèd. Máx. teh. Osc. Títulos

460,00149.00 -0.6
12.000.00 -

2,50 ^
1,35 -
1.45 +5,01.40 -0,7

100.00 + 25,034,97 + 58.95.000.00 + 7,54.30 +7.51.040,00 -*0.8
1050.00111.00 +9,049.00 -20

300,00 -
20,99 +4,917,00 *3,0
97,00 /600.00 /600,00 /430.00 +2,3435 00 -3,5
25.00 /39500 * 10,69000.00+ 12.37.105.00- 12.73850.00 -1,5

3,40 +7,93.65 >7.3
29.49 >5.3

240 00 + 4.3900C.C0 •=

Brasmotor ON 300.000Brasmotor PN 4300.000Brasperola PNA 120.000Brinq Mimo PN *EB 3.060.000.000Brumadinho PN 14.100.000
¦ Caemi Metal PNCaiuaPNA* CaluaPNB*l93Camacari PN

32,5026,00 32,50 34,3727,04 35,5020.00
1.9025,0013.390.000 9.150,00104.000 400,0032.000 350,00500.000 600,00

35,50 + 7,527,50+17,599,68 +8,31,40 -29.6
25,00 +4,1

Casa Anglo PN INT  5.271.000 16.50Cbv Ind MecPN*Celesc ON ....CelescPNA .CoI osc PNB .Comope ON *..

1.020.000 2620,0036.000 75,0016.00012.0001.426.000CemigON*  90.900.000Cemig PN *..
CerjON* CespONCespPN Cevai ON* Cevai PN*Cftapeco PN *.....
Cia Hering PN* .ClbranPN* CimltauONED .ClmltauPNED..

65.0280,01430,01220,00235,0013.00300,00280.00800,00

5.140.500.0001.444.700.00065.0001.189.000100.0009.300.000 1.030,009.100.000 85,0034.410.000 1.320,002.000.000 300.0030.000 30,00700.000 39.50Ciquine Petr PNB*  2.062.000 62,12CofapPN*  17.800.000 2500.00Coldex PN *
Const Beter PNB* Cônsul ONCônsul PNContinental PN * 
Copene PNACor Ribeiro PN * 
CorbettaPN*CosIguaPNCoteminas ONCoteminasPNCredito Nac PN Cremer ON CremerPN* CzarinaPN*D H B PN' DocasPN*DohlerPNDovaPN*DuratexPN*Eberle PN Economlco PN 'ED
Elebra PN 

249,99660.00219,99113,50

390,0020,003,3018,80

5.000210.0003.00012.00092.000 1.320,003.080.000 42,002.905.00015.068.00013500.000400.00050.000 20,805.900.000 2X00,0015.000 5.010,00346.000 5.000,008.500.000 5,991.647.000 2201,00124.000 1700,005.000 18,5040.000 45,001.430.000 6.800,001.385.700.000 6.203.180.000 2.400,00

1,30 1,51 2,0025,00 25,00 25,009.150,00 10.014,29 10201,00 10.050,00 +9,8400,00 400,00 400,00 400,00 -11,1
350,00 350,00 350,00 350,00 -12,5
500.00 500,00 500.00 500,00 +6,31623 16,44 16.90 16,50 +4,72.620,00 2.620,00 2620,00 2620,00 +4,872,00 73,75 75,00 72.00 + 2,865,02 66,11 67,51 67,51 +0,777,00 79,09 06,00 77,50 +7,6430.01 430,01 430,01 430,01 /217,00 219,66 220,00 219,99+10,0235,00 240,66 249,00 242,00 + 6,112,40 13,07 13,80 1£70 -0,7
300,00 300,02 300,11 300,00 +1,6299,79 310,00 290,00 + 9,4800,00 800,00 800,00 -1,5

1.026,95 1.030.00 1.015,00 -0,485,92 89,00 89,00+23,61.340,38 1.370,00285.50 300,0030,00 30,0039,00 39,5061,84 62,122.400,00 2.591,57 2.700,00 2400,00249,99 249,99 249,99 249,99+13,6650,00 657,14 700,00 650,00 «
219,99 220,00 220,00 220.00 + 7,3113,50 113,50 113,50 113,50 + 0,01.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 +2,641,98 42,72 43,00 43.00 +4,8380,00 391,88 400,0020,00 20,07 21,003.20 3,24 3,4018,50 18,73 18,8020,80 20,80 20,801.999,99 2.007,46 2.020,00 2020,00 +8,05.010,00 5.010,00 5010,00 5.010,00 -0,0

5.000,00 5.000.00 5.000,00 5000,00 +4,15,90 5,95 5,99 5,90 -1,5
2201,00 2.436,92 2500,00 2500,00 +4,11.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 +3,01850 18,50 18,50 1850 +2,745,00 45,00 45,00 45,00 =
6.800,00 7.085,15 7205,00 7205,00 +7,56,10 6/47 7,00 6,69+14,32.400,00 2.451,69 2550,00 2550,00 /66,00 66,00 66,00 -2,9

800,001.015,0065,001.320,00271,0030,0038,9752.00

1.350,01 +6,2271,00 +4,230,00 -9,038,97 +3,960,00 -25,0

400,00 +3B20,00 =
3,40 +6,218,50 +2,720,80 +2,7

1.000 66,00Eletrobras ON *INT  120.680.000 21200,00 23200,00 24.694.22 25.200,00 24.700,00 +6,9Eloírobras PNB'INT  74.650.000 23.300,00 23.300,00 24.579,28 25200,00 25.100,00 + 11,0EIumaON* ..ElumaPN* ...EmbracoPN .Enxuta PN * ..EricsbOii ON *

Eucatex PN ES ¦ F Cataguazes PNA*F Cataguazos PNB* ...,FerbasaPN' Forro Ligas PN * 
FertibrasPN" Fertisul PN *
Ficap/marvin PN ...Forja Taurus PN * ..Francês Bras ON ..FrangosulPN* Fras-lePNA'Frigobras PN I Gradiente PN * ..GranoleoPN*GuararapesON ....GuararapesPN ....IlapPN*Iguaçu Cafe PNA* .Iguaçu Café PNB* .InbracPN* Ind Villares PN 

InvestecPN* lochp-maxionPNINT ..Ipiranga Dis ON * 
Ipiranga Dis PN * 
Ipiranga Pet ON * 
Ipiranga Pet PN * 
Ipiranga Re! PN" ItacolomyPNA Itap PN" Itaubanco ON ED ItaubancoPN EDItausaONItausaPNItautec PN J B Duarte PN * 
Karsten PN * 
Kepler Weber PN * ....KibonONKlabmON KlaDin PNlabo ON * 

7.000 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1200,00 1200,00 /259.000 1200,00 1200,00 1.373,75 1.400,00 1.400,00 + 27,2174.000 116,00 116,00 116,29 120,00 120,00 +4,320.000 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 /800.000 1.020,00 1.020,00 1.092,50 1.150,00 1.150,00+12,131.500.000 770,00 770,00 806,28 829,00 800,00 +5,268.000.000 268,00 260,00 265,60 276,00 275,01 +2,670.000 68,00 65,00 66,86 70,00 70,00 + 7,6428,600.000 49,51 49,50 52,92 56,00 56,00+15,4900.000 31,50 31,50 31,50 31.50 31,50 + 5,0300.000 2400.00 2400,00 2.586,66 2699,99 2660.00 +6.429.300.000 80.00 76,00 77.92 80,00 78,50 -1,1
300.000 36.00 36.00 36,00 36,00 36,00 +2.87.017.000 65.00 65,00 70,74 73,99 73,99 +5,7200.000 13,50 13,50 13.50 13,50 13,50 +3,8109 800.000 56.00 55,00 55,02 56,00 55,00 + 0,1200 1850.00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1850.00 +2,7500.000 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 +2,430.700.000 270,00 270,00 275,02 280,00 277,00 +6,13300.000 599.99 590,00 602,73 625,00 625,00 +6,860.000 3.300,00 330000 3.300,00 3300,00 3300.00 + 3,11.029.000 3000.00 3.000,00 3.198.25 3200.00 3200.00 + 6,620.000 120,00 120,00 120.00 120,00 120.00 +9,0105.000 S1.00 91,00 92.03 99.00 99,00 + 7,6130 000 3300.00 3.300,00 3.300,00 3300,00 3300,001.000.000 155.00 155,00 155,00 155,00 155.00 + 9,96200 000 140.00 140,00 140,11 145.00 140,00850.000 250,00 250.00 250.00 250.00 250,00490 000 24.50 24,50 24.50 24.50 24,50 -2.027.492.000 1 600.00 1.600,00 1.601.97 1.700.00 1.700.00 + 3,6158.7CO.OOO 130,00 120,00 129.64 130.00 120,00 /16 000 90,00 90,00 9625 100.00 100,00+66.61.735.000 16.50 15,71 16,54 16.60 15,71 -1.81.419 000 1250.00 1.101,00 1 156,43 1250,00 1101.00 -6.62 050,000 1200.00 1200,00 1.202.44 1.300.00 1.300.00+44.4800 000 1250.00 1.100,00 1.200.00 1.250,00 1.100,00+10.035.600.000 1.310.00 1270.00 1.340,86 1360.00 1350,00 +7.568.110.000 1.110,00 1.110.00 1.143.83 1.200,00 1200.00+16,55000 30.00 30,00 30.00 30,00 30,0090 000 4200.00 4.200.00 4 200.00 4.200.00 4 200,00 + 27.290 000 51.00 51.00 53.11 55.00 55.00 +7.82.660 000 59.00 59,00 59.63 60,00 60,00 t-5.231.000 79.00 79,00 79,00 79,00 79,00 -12569 000 70,00 70.00 72.70 75,00 75,00+11.16.500000 221.01 221,00 232,14 240,00 235,00 -*-6.8

4 200 000 270.00 270,00 28428 290.00 290,00 + 11.5330 000 6300.00 6300.00 6.309.11 6400.00 640000 >4.91.700 000 650.00 65000 671.47 685.00 685,00 +8.71.0C0 190,01 190.01 190,01 190.01 190.0112000 194.00 1W.00 194,00 19400 194.00 /286.000 159.00 1M.00 161.84 165.00 162.00 >4,510000 60.01 5001 50.01 50.01 50.01 /

LaboPN* Lacta PNLarkMaqsPN* LecoPNUghtONLimasa PN Lojas Americ PN INT ....I Magnesita PNA*Maio Gallo PN*ManahPN*Manaaa PN Mangels Indl PNMannesmann ONMannesmann PN MarcopoloPNBMatecON*Mec Pesada PNMelhor SpON* Mondes JrPNA*l92Merc Invest PN MesblaPNMet Barbara ON * 
Met Barbara PN Met Duque PN Met Gerdau PNMetal Leve PN Mlcbeletto PN MlnuparPN'ESMolnbo Rum ONMoinho SantONMoinho SantPNMont Aranha ON Montreal PN* Nacional O NED Nacional PNEDNakataPNNord Brasil PN* Nordon MetON Noroeste PNOlmaPN*Olvebra PN Orlon PNOsaON*OsaPN*OxitenoPN*
Panvel ON Papel Slmao PN * 
Para Deminas PN'Paraibuna PN Paranapanema PN Paul F Luz ON*Paul F Luz PN* Peixe PNPerdigão ON*Perdigão PN* Perdigão Agr PN Perdigão Alm ON Perdigão Alm PN * 
PetrobrasON*Petrobras PN* Petroflex ON Petroflex PNPetroqulsa PN Pettenati PN Pevo Prédios ON Pevo Prodlos PNPirelll ON' Plrelll Pneu PN* Polar PNPoiialden PN*Polipropilen PN * 
PolitenoPNB* Progresso PN Prometal PN * 
PronorPNA! Pronor PNB*Qulmic Geral ON* ....Quimic Geral PN 
Randon PartON*Randon Part PN * 
Real ONReal PNReal Cia InvONReal Cia InvPN RealCorsONReal De InvPNReal Part ONReal Part PNARecrusul PN Refripar PN 'INT
Refripar PN *P
RheemPN*Ripasa PN
Sadia Concor PN * ...SalgemaPNB* Samitri ON * 
Samitrl PN Santista Pap ON Sergen PN SbarpPN* Sibra PNC Sid Aconorte PNA Sid Nacicn.il ON *SOF ..SidPains PN'S»d Riogrand PN 

Qtd. Abt. Mln. MM. Mix. Fech. Osc.
311.000 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 =48.000 49,05 49,05 51,57 54,00 54,00+17,34.000 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 /10.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 -38

4.050.000 40,00 40,00 42,01 43,00 41,00 + 5,1900.000 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 + 33,3100.000 170,00 170,00 171,40 172,00 172,00 +2,315.700.000 580,00 580,00 594,19 600,00 600,00 + 2,513.545.000 65,00 65,00 69,89 70,00 70,00+16,6100.000 1.100.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 + 10,02.486.000 17,00 17,00 17,50 18,00 17,50 -2,7700.000 4,20 4,20 4,46 4,60 4,40 -22
35.000 135,01 135,00 135,00 135,01 135,00 =27.000 107,00 106,01 106,23 107,00 106,01 +0,930.000 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 -4,1
9.000 150,01 150,01 150,01 150,01 150,01 /3.000 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 /494.000 200,01 200,01 200,01 200,01 200,01 I810.000 2.100,00 2.099,00 2.099,88 2.100,00 2.100,00 + 9,870.000 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 =4.001.000 44,50 43,90 44,48 44,50 43,90 + 2,36.000.000 410,00 410,00 410,00 410,00 410.00 +12204.000.000 195,00 195,00 198,59 203,00 200,00 + 3,6652.000 4.900,00 4.900,00 4.900.00 4.900.00 4.900,00 =2.100.000 12,00 12,00 1200 12,00 12,00 =13.900.000 7.100,00 7.050,00 7.200,57 7.300,00 7.200,00 + 4,38,062.000 85,00 85,00 86,49 87,00 87,00 +1,1161.500.000 15,60 15,60 16,33 16,50 16,50 /772.000 225,00 225,00 236,90 245,00 245,00+11,34.000 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 =
5.000 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 /550.000 1.101,00 1.101,00 1.103,92 1.105,01 1.105,01 +0,42.652.000 450,00 429,00 431,19 450,00 450,00 + 0,4450.000 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 + 16,63.090 000 7,40 7,40 7,68 7,70 7,60 + 2,711.000 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 +9,01.500.000 415,00 415,00 416,67 420,00 420,00 +12500.000 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 «

13.000 32,30 32,00 3221 32,30 32,00 +6,6100.000 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 =
6.000.000 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 + 8,81.000 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 + 18,0110.000 1.250,00 1.250,00 1250,00 1.250,00 1250,00 I1.270.000 1.100,00 1.100,00 1 103,15 1.110,00 1.110,00 +1,018.300.000 520,00 520,00 528,85 530,00 530,00 + 9.22.000.000 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 +0,413.900.000 2.800,00 2600,00 2.876,83 2.900,00 2.850,00 + 2,81.000 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 -

700.000 705,00 700,00 700,71 705,00 700,00 + 3,7375.600.000 1.850,00 1.850,00 2.005,63 2.100,00 2.099,99 + 19,336.330.000 6.400,00 6.400.00 6.746,93 6.900,00 6.900.00 + 11,2260.000 3.700,00 3.700.00 3.743,12 3.802,00 3.802,00 +2,713.000 36,00 35.00 35,85 37,00 35,00 =
24.100.000 75,00 74,50 75,21 80,00 80,00 + 6,6139.000.000 79,55 79.11 82,77 84,50 84,50 + 0,9•16.000.000 140,00 140,00 141,74 147,99 147,99 + 5,7119.000 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 + 3,4185.000 220,00 220,00 220,91 230,00 230,00 -8,0

1.377.000 7.900,01 7.890.00 7.914,31 6.200,00 8.000,00 +2,598.043.000 12.200,00 12200,00 12.079,09 13.100,00 13.100,00 + 11,45.683.000 20,00 20,00 21.39 21,99 21,99 + 15,71.106.000 15,50 15,00 15,97 17,99 17,99 + 19,92.420 000 4.200,00 3.990,00 4.186,86 4.200.00 4.100,00 + 13,817.800.000 820.00 820,00 860,08 895,00 861,00+10,3I.000 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 + 521.000 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 +1,7200.000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 + 11,1300.000 3.400.00 3.100.00 3.300,00 3.400,00 3.100,00 »3.000 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 +1,615.000 2.610,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 +8,71.000.000 500.00 500.00 500,00 500,00 500,00 -125.000 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 «
60.000.000 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 + 2,9200.000 42,00 41.00 41,50 42,00 41.00 -2,3
21.000 000 10.20 10,00 10,33 10,50 10,00 + 2.06610000 7,17 7.17 7,17 7.17 7,17 + 2,120.000 3.200,00 3.200,00 3200,00 3200,00 3.200,00 +6,6II.000 400.00 400,00 400,00 400,00 400,00 -

16000 129.50 129,50 129,50 129,50 129,50 + 2.033886.000 95,00 95,00 99,12 105,00 104,99+10,650000 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 -9,4
80 000 43,00 43,00 43.88 44,00 44.00 + 2,31.000 50,00 50.00 50,00 50,00 50,00 -1,0
35 000 48,02 48,00 48,02 48,02 49,00 +1,01.000 91,05 91,05 91,05 91,05 91,05 + 8,34 000 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 «
1.000 61.52 61.52 61,52 61,52 61.52 + 422000 50,01 58,01 58,01 5801 58.01 +3,5211.900.000 420,01 420,00 420,00 420.01 420,00 -02

285000.000 141,01 141,00 145,13 152.00 150,00 + 621000 000 130,00 130.00 130,00 130,00 130,00 =
7000 7.200.00 7200,00 7200,00 7-200.00 7.200,00 -5.2

10000 25,00 25.00 25,00 25,00 25,00 -
96200.000105000008.32000070000174 25000023900 0001520.00018000166.194 0005.0007.100 000

1.000,00795,006600,004,200.0020.000.0099.00170,0082,004,003010,001.729.00545

1.000,00780,006800,004101,0020000,0099,00160,0079.004,003.010.001.729.005.30

1.032.29809,650.800,004.143,1420.000,0099,00168,4688.934.003W6.151.729.005.40

1.040,00816,006800,034.200,0020.000.0099,00170,0092,004.003.080,001.729,005.45

1.040,00 + 7.2800,00 +0.06.800,00 + 4,64.110,00 +4,020.000,00 150,099,00 + 0,0170,00 +3,092.00 + 22.64.00 *
3040.00 + 3,01.729,00 >2.9

545 + 9.0

Tltuk» Qtd. Abt. Min. Méd. Máx. Fech. Osc.'
Sid.Tubarao ON 37.446.000 42.50 41,00 41,29 42,50 . 41,00 +2.5
Sld.TubaraoPNA* 130.000.000 46.00 45.52 45.82 46.0a.. .46.00 +2.2Sid.Tubarao PNB*  7.110.500.000 43,80 42,85 43,84 45.00 43,99.+2,7SifcoPN" 101,000 4.100,00 4.000,00 4.099,01 4.100,00 4.000.00 +1,2
SlmoscPN* 197.500,000 15,00 14.50 1528 16,00 15,30 + 9,2SolorricoON 13.000 70,00 70,00 70,00 70,00 " 70,00 +7,6Sondotecnica PNA* 1.000.000 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 + 10,5Souza Cruz ON 29.175 1.160,00 1.120,00 1.152,83 1.160,00 1.130,00 + 2,7Sudamerls ON' 200.000 4.600,00 4.500,00 4.505,00 4.510,00 " 4.5OO.0O "
Sultepa PN * 45.000 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 + 9,9Supergasbras PN* 2.100.000 41,30 41,30 41,95 42,60 42.60 +3,3Suzano PN ED 100,000 398,00 309,99 396,96 399,00 396.50 /
TamPN* 2.590.000 965,00 910,00 921,54 985,00 920,00-+2,2TebaPN* 4.000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 + 36.3TectoyPN* 32.100.000 119,00 115,00 119,00 120,00 120,00 +4,3

TekaPN* 71.700.000 175,00 171,00 174,65 185,00 175,00 +1.1
TelB Campo ON INT 55000 22,99 21,01 22,70 23,80 23,80 +3,4
TelB Campo PN INT 37.000 20,40 20,40 21.69 23,00 23,00 >Telebahia ON 30.000 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 =
TelebrasON* 32.600.000 4.250,00 4200,00 4.306,47 4.360,00 4.330,00 + 5.6Telebras PN *INT £314200.000 4.820,00 4.810,00 4.931,56 4.990,00 4.950,00 +4,7
Telemig ON *INT 1.000 3.900,00 3900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00+11.4Telemig PNBMNT 150.000 4.500.00 4.300.00 4.435,33 4.500,00 4.500,00+16,8Telemig PND* 200.000 3.400,00 3,400,00 3.400.00 3.400.00 3.400,00 /TeleparON 114.000 36,00 31,50 32,04 37.19 33.90 + 7,9TeleparPN 1289.000 40,00 39,00 39,53 40,00 39,50 +8,2
Telerj ON'INT 480.000 7.600,00 7 500,00 7.508,33 7.600,00 7.500,00 rTelerj PN*INT 30.000 7.700,00 7.700,00 7.733,33 7.800,00 7.700,00 -3,7
TelespON INT 300.000 38,00 38,00 38,82 39.50 39,00 + 5,4
Telesp PN INT 8.890.000 43.00 43,00 45,41 46,50 46,00+10.8Trato ON* 4.700.000 180,00 180,00 180,00 180,00 180.00 ITraio PN* 12.300.000 200,00 190,00 198,70 200,00 190,00 +?,7
Trarwbrasll PN* 450.000 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 -9,8
TrovSaPN- 1.135.000 680,00 680,00 680.00 680,00 " 680.00 + 7.9Tromblnl PN * 1.000.000 349,00 349,00 349,10 350,00 350,00 +1.7
TupyON* 5.000.000 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 "p
TupyPN* 13200.000 730,00 721,00 749,73 760,00 _ 760,00 + 5,5
Ucar Carbon ON 22.100.000 150,00 150,00 155,77 160,00 160,00 + 8,8Unibanco ON* 20.000 7.525,00 7.525,00 7.525,00 7.525,00 7.525.00 + 0,1Unibanco PNA* 100,000 10.050,00 10.050,00 1 0.050,00 10.050,00 10.050,00 -0,4
Unibanco PNB- 1.030.000 7.688.00 7.650,00 7.686,52 7.688,00" 7.650.00 +1,3
UniparON* 14.400.000 11,00 11,00 11,05 11.30 11,30 + 8,6Unlpar PNA* 6.100.000 9,50 9,50 9,64 10,00 10,00 I
UniparPNB* 6.227.400.000 10,10 10,10 10,61 10,94 10,55 +0,0
Uslmlnas PN 4256200000 82.00 82.00 83,16 85,00 84,50 +5,6
Vacchi PN*EB 13.060.000000 0,21 020 0,24 0.28 0,24 20,0
Valo R Doce ON 110.000 12.800,00 12.800,00 12.818,18 13.000.00 13.000.00 + 4.0Vale R Doce PN 91.260.000 11.800,00 11.700,00 11.943,31 12.200,00 11.900,00 + 3,4
Varga Freios PN 3.830,000 6.850,00 6.850,00 6.886,55 6.900,00 6.850,00 -2.1
Varig PN 1.290.000 20,99 20,10 20,80 21,00 21,00 + 2,4
VidrSmarina ON 24.000 500,00 490,00 490,62 500,00 490,00 -2,0
Vigor PN 14.000 6,40 6.40 6.40 6.40 6,40 «=
Vilojack PNB* 1.971.000 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 •=
VolecPN* 26.157.000 7,80 7,60 7,80 7,80 7,70 -1,2
Vülcabras PN * 840.000 3.300,00 3.300,00 3.329.76 3.450.00 3.450,00 + 7,7
WatZSl Fund PN* .... 300.400.000 50,00 50,00 51,99 55,00 55,00 10,0
Wetzel Met PN 2.567.000 220,00 220,00 220.00 220,00 220,00 -4 3
Whlt Martins ON* 1.062.000000 36,00 34,80 35.63 36,10 34,80 -0.5
Zivl PN * 750.000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 10,0

ConcordatáriasCal Brasília ON* 1.122.000 58,00 58,00 58,00 58,00 58.00+160Caf Brasília PN 13.481.000 43,00 40,00 41,11 43,00 40,00 -4i7
CobrasmaPN* 110.000 4.800,00 4.700,00 4.777.27 5.000,00 5 000.00+11,1CurtPN 942.000 1 00.02 100,02 100.02 100.02 100,02 /
Farol PN* 5.500.000 60.00 60,00 60,27 65,00 60,01 +0,0
Hering Brinq PN* 524.500.000 0.90 0,00 0,89 0.90 0,90 ^
Lum'8 PN * 10.000 000 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 +0;i
Porsico PN * 33.539000 48,00 47,00 48,97 50,00 47,00 -6,0
Santaconstan PN 8.000 9.000,00 9.000.00 9.000,00 9.000.00 9.000,00-50,0UsinCPinto PN* 1.000 3.300.00 3.300,00 3.300,00 3.300.00 3.300,00 -2,9
VerolmePN *INT 1.000000 200,00 200,00 200.00 200.00 200.00 -2,4

Opções de compra
Opções de compra
Tftulo Vwk. P. Ex ere. Qtde. Ab*. Min. M&x. MM. Utt. Osc.
CSN0N Out 2400.00 5000 000 810.00 810,00 81000 811100 610,00 + 5,1
EieON Out 260000 200.000 200000 2000,00 200100 2000.00 2000,CO +500EteON De: 40000 2000 000 7550.00 6950.00 7550.00 7125,00 7150.00 I
E'eON Dez 52000 4900 000 2710.00 2000,00 271000 2376,73 2100.00 !/EiePNB 0.1 300000 26000000 1X00 10000 30000 200,00 30000 +0,0Pal ON 0-1 600000 100.000 1521,00 1521.00 1521.00 1521,00 152100Pet PN Out 11000 2700 000 265000 2650.00 290000 274630 290000 *52£PVAPN OJI 220000 3000 000 15000 150,00 150,00 150,00 15000 <Te! FN OjI 4900,00 76000 000 45500 455.00 550.00 524.47 53000 + 325
TeiPN Out 510000 E63700000 270,00 260,00 40000 3465 36000 + 500TciPN Ojt 3700.00 33000.000 1605.00 1590.00 1605.00 1591,36 1590,00 + 2pTelPN Out 410000 52000 000 125000 1250 00 1290.00 1266,97 125400 ~i£TelPN 0-1 450000 10000.000 750 30 750.00 855.00 837.00 65500 +14J0TelPN Out 470000 W8000000 640,00 640.00 750.00 714,16 69000 +277TelPN Dez 8000 CO 50000 000 1265,00 1255 00 125500 1265.00 1265,00 ^9J6TelPN Dez 9500.00 240CC0000 69000 685.00 730 CO 731,88 730 00 -168TelPN Dez 1100(10 15000.000 4COOO 350.00 40000 37000 360,00 +11,4TelPN Out 5300.00 607000000 165.00 160.00 260,00 21039 23000 -76,9TelPN Out 550000 251200000 6503 65.00 12000 100.37 1D500 +755TelPN 0.1 570000 47S000000 30.00 25,00 50.00 38 31 4000 + 600UsiPN Out 5000 21000 000 3320 3320 3700 36.54 37,00 +12,1UsiPN Out 6000 51000.000 24,90 2490 2080 27.11 2S60 +252lisiPN Out 9000 22000 000 1£Q 160 2.C0 1 62 2 00 *123IjjiPN C« lOQOO 10000 000 33.10 33.10 3310 33,10 33.10 " *103

1 >1
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w^m- ¦ Governo quer retirar impedimentos a obtengao de recursos junto ao Bird e ao BID *

Hw"• ,?? w| BRASILIA — 0 governo qucraltc- Planejamento devcra estabelecer re- porexemplo,muitosprojetosficaram No balango da viagem aos Esta-
a lei de forma a contornar dificul- gras mais claras para a aceitapao de parados por falta de dinheiro para dos Unidos, divulgado onlem, o mi-

¦H %, v| dades de liberagao de recursos usados novos projetos com recursos exter- contrapartida porque o Orgamento nistro do Planejamento. Alexis Ste-
como contrapartida aos creditos obti- nos,demodoaevitarqueprogramas ainda nao havia sido aprovado pelo panenko, informou que l'oram
dos juntos a institutes como o Ban- de dificil elaboragao ou acompanha- Congresso", concluiu Mauro Mar- abertas novas perspectivas para tuii" 

Jwi co Mundial (Bird) e o Banco Intera- mento sejam contratados e raramen- condes, sccretario de Assumes Inter- reforgo de USS 20 milhoes da Ageij-
mcricano de Desenvolvimento (BID), te concluidos. Estas su^stoes sao re- nacionais^da Seplan, citando apenas ^ ^nerjcana para Desenvolvimeav

11 aproveitamento dos*recursos e evitar conjunto pela Secretaria de Assuntos A contratagao de emprestimos se- 
^ 
1"tcr"aL!°ndl^

¦MB' 'JMLnrftmWrnntinnnmoinHntarmA> 
Intemaciotnk Honda ao Planeia- tonaisdestinadosacustearos ajustes gramas ae trunamento em

-in Jif, 
••• queo patswntinuepa^ctotew* mwraactonais, gada ao rraneja j H d is tam. prfvatizagao, modernizagiio, tecnica;

mWSm*I' AS'- perinanencia — umaespeciedemulta mento, e especialistas das pnncipais ./ . . OQ, ratnmnA„ l:_„iQ1 .v ' . , ,

¦ » ^!anaomili^ao|noprazo,do 
institutesnmltilateraisdebredito. Jm 

eSi|^oCSto T^

mmmmi 

'panJelamentc. 

o gru^Lnstitui- tado com oorganismo international sembolsos do Bird para o Brasil erii assisteneia do Conselho de Segura^-
Jolm Ebersole, de Berkeley, e Freiias, do Ibmec, assinaram convenio 4° P°r especialistas da Fazenda e do que forneceu os recursos. "Este ano, mais USS 800 milh5es. ga Alimentar. '

Infla^ao e capital estrangeiro sao recorde

sao paulo MBHMB Mundial da Fundagao Getulio so retornou a partir de 1990 por ternacional so o fizeram depois dt
— O Brasil Vargas (FGV) e ex-presidente'do causa da crise da divida externa estabilizarem suas economias, qife-
bate dois re- Banco Central, a grande novidade brasileira. Naquele ano, o pais ab- brando a inertia inflaeionaria e
cordes em dessa conta e o crescimento das sorveuUS$4bilh5es. Apartirdaia equilibrando ascontas internas. "0

1993: a maior H^jHS operagoes feitas pelo setor privado. captagao so aumentou: USS 11 bi- Brasil e realmente um caso inedito.
infiagao, que MVp " I'f. "Em outras epocas, a captagao foi lhoes em 1991 e USS 17 bilhoes em pois consegue captar recursos sem
vai ultrapassar Mafia! concentrada no setor estatal e ago- 1992. "Foi umaumentoespetacular estar com a economia normaliza:
os 2.400%, e ra o setor privado tem grande pre- e que se confirma agora em 1993", da." Essa avalanche de dolares che:
um historico senga." estima Langoni. "E isso esta ocor- ga ao pais via investimento em bol-
fluxo bruto de Na decada de 80, a captagao de rendo dentro de um cenario ma- sa, langamento de eurobonus no
capitaises- 

oni 
recursos cxternos pelo Brasil teve croeconomico instavel." exterior e commercial papers, alen)

trangeiros em diregao ao pais, que seu recorde bruto em 1982, quando Ineditismo — Carlos Langoni de investimentos diretos e empresti-
devera chegar aos USS 20 bilhoes. houve ingresso de USS 14 bilhdes, observa que os demais paises lati- mos. Langoni admite que parte
Segundo Carlos Geraldo Langoni, mostra o estudo de Langoni. De- no-americanos que conseguiram re- desses recursos so chegou devido is
diretor do Centro de Economia pois disso, o dinheiro internacionai tornar ao mercado de capitais in- altas taxasdejuros. .

~-3
A|a°r Fflio ^

¦ 

Mais do mundo.

Por 25% a menos. 
jj

^5
Cerqueira: "E caso de policia" ttc BBBBBHBBBBBBBBmh |F U.S. A. P.
aumentou para 10% ao ano. Pelas AdanO Dallas/Fott Worth . 

" 
I

projegoes que fez, se ele continuar • *. *
vivo ate os 95 anos, quando paga- Baltimore Newark . - 7 - • 

J
ra a ultima mensalidade dos seus Chicago Filad£lfia ' **
seguros,elogoaposmorresse, sua , A , r_ _ "t *>* >¦'.*
esposa iria receber 0 valor da ulti- Los Angeles Sao FrariClSCO
ma prestagao paga. Miami Washington, D.C. '

Opresidente da Libra Correto- Nova York f J/Sra de Seguros, Joao Leopoldo 9 ^
Bracco de Lima, admitiu que hou- * B 

' 
mm ^ve erro na emissao do carne de FllTODa r m ¦ W

setembro de Cerqueira. Na unifi- ! f- 0
cagao de dois carnes mantidos pe- Berlim Manchester
lo segurado, a Libra somou 0 va- n , A..,_ ¦'' 

'
lor do premio mas nao fez 0 cruxelas Miiao JJj *%***%*%>*%
mesmo em relagao a importancia Dusseldorf Munique viC UC^vUllLU

Frankfurt Paris fArlilC
Glasgow Estocolmo Will IUU45

fel 

Zurique as-'tarifas. *
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Mexico
fe: y.i:: : r.

Cancun Cidade do Mexico r * -
RCMI-IjASf'cu-if.i., «i|.!<h.

K. J/ ' para pas&agcns compradas arc )! ricctitubio
L^anaaa tto i9Wv pari «3os com Ofigem no BmsiL \

Toronto

Diariamente, a partir de Sao Paulo ou Rio de Janeiro, voce viaja pela American para Miami e Nova f,
York e de la para todo o mundo. Comprando seu bilhete ate 31 de outubro, voce tem 25% de ;
desconto. Essa oferta tambem vale para a Primeira Classe e para a Business Class. E participando do
Programa AAdvantage de Premios de Viagem, voce acumula milhagem que pode representar
viagens gratis para mais de 320* destinos ao redor do mundo. Para maiores informagoes, ligue para
0 seu agente de \iagens ou para a American Airiines. Em Sao Paulo, ligue (Oil) 214-4000 e no Rio
de Janeiro (021) 210-3126. Ligagoes gratuitas de todo 0 Brasil para (021) 800-6176 ou 0-800-124001. ;

iz Carlos Davlti

John Ebersole, de Berkeíey, e Freitas, do lbmec, assinaram convênio

Carlos Langoni

Cerqueira: "É caso de polícia

Kestr^ões de arifa $3o aplicáveis. Válido apenns:
para passagens comprada? ate 31 de outubro

ido 1903. para vôos com òrigèr» nò Brasil.

Ibmec 
promove 

curso

110 Brasil e nos EUA

-O Instituto Brasileiro do Mer-
cido de Capitais (Ibmec) e a Uni-
vérsidade da Califórnia, em Ber-
keley (EUA), assinaram ontem
cònvênio para a realização con-
junta de curso de extensão em fi-
nangas avançadas.

¦ Segundo o diretor-técnico do
lbmec, Antônio Freitas, o curso.

previsto para fevereiro, incluirá
aulas 110 Brasil e nos Estados Uni-
dos. "A idéia é atualizar os execu-
tivos quanto às novas tecnologias
na área financeira", explicou.

O custo estimado por aluno fi-
ca em USS 6 mil, já considerando
o próprio curso, passagens', trasla-
dos, hospedagem e seguros.

Empresário se revolta

contra seguro de vidaAlanr
O empresário Sérgio Pedreira

de" Cerqueira, 71 anos, está uma
fpra com a Libra Corretora de
Seguros. Não sem motivos. Ao re-
ceber, este mês, o novo carnê para
pagamento das mensalidades do
seguro de vida que adquiriu junto
||mpresa, descobriu que o benefi-
cio que será pago após a sua morte
teve desvalorização de mais de 20
pontos percentuais frente a setem-
bto, quando a relação beneficio e
prêmio pago (mensalidade) era de
97,64. Em outubro, contudo, ela
passou a ser 66,82. "Isto é ladroa-
gèm. Uma falta de vergonha", dis-
se o empresário, que recebeu, on-
foff~mais de 20 telefonemas de
g|oÍQ de pessoas que enfrentam o
fesésmo -problema, após publicar
anuncio de protesto no JORNAL
pdHBÀSIL.
^Segundo Pedreira, ele já con-
ifatou. nm adovogado para acio-
nar judicialmente a Libra. "Quero

mostrar que não agüentamos mais
ii' falta de vergonha das segurado-
ras, que vivem lesando seus clien-
tes. Quando recebemos uma pro-
posta para fazer seguro de vida,
temos que ir à polícia, porque es-
iamos diante de uma proposta in-
decente, imoral e obscena".

Contratos — Pedreira reco-
nhece que demorou anos para des-
Cobrir que estava sendo lesado nos
seguros que comprou há mais de
30 anos. Simplesmente ele não leu
as ressalvas dos contratos que es-
pecificavam 

"em letras bem miú-
dás" que, quando completasse 61
anos, os seus benefícios passariam
a ler desconto anual de 8%. A
partir--dos 71 anos, essa redução

Alaor Filho

aumentou para 10% ao ano. Pelas
projeções que fez, se ele continuar
vivo até os 95 anos, quando paga-
rá a última mensalidade dos seus
seguros, e logo após morresse, sua
esposa iria receber o valor da últi-
ma prestação paga.

O presidente da Libra Correto-
ra de Seguros, João Leopoldo
Bracco de Lima, admitiu que hou-
ve erro na emissão do carnê de
setembro de Cerqueira. Na unifi-
cação de dois carnês mantidos pe-
lo segurado, a Libra somou o va-
lor do prêmio mas não fez o
mesmo em relação à importância
do beneficio. "Estamos retifican-
do os valores e explicando toda a
confusão ao cliente. Não precisava
criar toda essa situação." A Libra,
explicou Lima, tem 50 anos jamais
sofreu processo na Superintendên-
cia de Seguros Privados.

servIce

A Maxservice Comércio e
Serviços Ltda., São Paulo, Bra-
sil e a North American Cable
Corporation, Houston, USA

COMUNICAM
a assinatura de um acordo, em
26 de agosto de 1993, objeti-
vando iniciar operações con-
juntas nas áreas de construção
e manutenção de sistemas de

TV A CABO

para o atendimento de conces-
sionárias e operadoras deste
serviço, situadas em território
brasileiro.

north
american

cabie

Maxservice Comércio e Serviços Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.633/15°

Brooklin Novo - CEP 04578-000
Tel.:(Òí l) 241-0322

FAX: (011)531-1011

Inflação e capital estrangeiro são recorde

SAOPAULO
— O Brasil
bate dois re-
cordes em
1993: a maior
inflação, que
vai ultrapassar
os 2.400%, e
um histórico
fluxo bruto de
capitais es-
trangeiros em direção ao pàís, que
deverá chegar aos USS 20 bilhões.
Segundo Carlos Geraldo Langoni,
diretor do Centro de Economia

Mundial da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e ex-presidente do
Banco Central, a grande novidade
dessa conta é o crescimento das
operações feitas pelo setor privado."Em outras épocas, a captação foi
concentrada no setor estatal e ago-
ra o setor privado tem grande pre-
sença."

Na década de 80, a captação de
recursos externos pelo Brasil teve
seu recorde bruto em 1982, quando
houve ingresso de USS 14 bilhões,
mostra o estudo de Langoni. De-
pois disso, o dinheiro internacional

só retornou a partir de 1990 por
causa da crise da dívida externa
brasileira. Naquele ano, o país ab-
sorveu USS 4 bilhões. A partir daí a
captação só aumentou: USS 11 bi-
lhões em 1991 e USS 17 bilhões em
1992. "Foi um aumento espetacular
e que se confirma agora em 1993",
estima Langoni. "E isso está ocor-
rendo dentro de um cenário ma-
croeconômico instável."

Ineditfsmo — Carlos Langoni
observa que os demais países lati-
no-americanos que conseguiram re-
tornar ao mercado de capitais in-

ternacional só o fizeram depois dt
estabilizarem suas economias, qitóf-
brando a inércia inflacionária e
equilibrando as contas internas. "O

Brasil ê realmente um caso inédito,
pois consegue captar recursos sem
estar com a economia normaliza:
da." Essa avalanche de dólares chè;
ga ao país via investimento em boi-
sa, lançamento de eurobônus író
exterior e commercial papers, além
de investimentos diretos e emprésti-
mos. Langoni admite que parté
desses recursos só chegou devido às
altas taxas de juros.

Mais do mundo.

Por 25% a menos

U.S. A.

Atlanta
Baltimore
Chicago
Los Angeles
Miami
Nova York

Dallas/Fort Worth
Newark
Filadélfia
São Francisco
Washington, D.C.

Europa

Berlim
Bruxelas
Dusseldorf
Frankfurt
Glasgow
Londres
Madrid

Manchester
Milão
Munique
Paris
Estocolmo
Zurique

México

Cancun Cidade do México

Canadá

Toronto

Diariamente, a partir de São Paulo ou Rio de Janeiro, você viaja pela American para Miami e Nova
York e de lá para todo o mundo. Comprando seu bilhete até 31 de outubro, você tem 25% de
desconto. Essa oferta também vale para a Primeira Classe e para a Business Class. E participando do
Programa AAdvantage de Prêmios de Viagem, você acumula milhagem que pode representar
viagens grátis para mais de 320* destinos ao redor do mundo. Para maiores informações, ligue para
o seu agente de viagens ou para a American Airiines. Em São Paulo, ligue (011) 214-4000 e no Rio
de Janeiro (021) 210-3126. Ligações gratuitas de todo o Brasil para (021) 800-6176 ou 0-800-124001.
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Crédito externo sofrerá modificações"
 M

u Governo quer retirar impedimentos à obtenção de recursos junto ao Bird e ao BID;;

BRASÍLIA — O governo quer alte-
rar a lei de forma a contornar difieul-
dades de liberação de recursos usados
como contrapartida aos créditos obti-
dos juntos a instituições como o Ban-
co Mundial (Bird) e o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID).
A iniciativa visa permitir melhor
aproveitamento dos recursos e evitar
que o país continue pagando taxas de
permanência — uma espécie de multa
— pela não utilização, no prazo, do
dinheiro contratado. Uma vez con-
cluídas as propostas, elas serão sub-
metidas ao presidente Itamar Franco
antes de serem enviadas para o Con-
gresso.

Paralelamente, o grupo constituí-
do por especialistas da Fazenda e do

Planejamento deverá estabelecer re-
gras mais claras para a aceitação de
novos projetos com recursos exter-
nos, de modo a evitar que programas
de difícil elaboração ou acompanha-
mento sejam contratados e raramen-
te concluídos. Estas sugestões são re-
sultado de um estudo feito em
conjunto pela Secretaria de Assuntos
Internacionais, ligada ao Planeja-
mento, e especialistas das principais
instituições multilaterais de crédito.

Dentro de 30 dias os especialistas
esperam ter encontrado uma fórmula
jurídica nova que permita ao governo
realizar os desembolsos das contra-
partidas dentro do cronograma acer-
tado com o organismo internacional
que forneceu os recursos. "Este ano,

por exemplo, muitos projetos ficaram
parados por falta de dinheiro para
contrapartida porque o Orçamento
ainda não havia sido aprovado pelo
Congresso", concluiu Mauro Mar-
condes, secretário de Assuntos Inter-
nacionais da Seplan, citando apenas
uma das dificuldades.

A contratação de empréstimos se-
tonais destinados a custear os ajustes
estruturais realizados no país tam-
bém poderá ser retomada paulatina-
mente. Uma das possibilidades em
estudo é a negociação de comércio
exterior. Os demais empréstimos de
ajuste estrutural não devem ser consi-
derados em futuro próximo. Há ex-
pectativas de uma ampliação dos de-
sembolsos do Bird para o Brasil em
mais USS 800 milhões.

No balanço da viagem aos Está-
dos Unidos, divulgado ontem, o ítíi-
nistro do Planejamento, Alexis Ste-
panenko, informou que foram
abertas novas perspectivas para iiro
reforço de USS 20 milhões da Agê$-
cia Americana para Desenvolvimenv
to Internacional (Usaid), para pro-
gramas de treinamento em
privatização, modernização, técnica;
orçamentárias, legislação anti- trus.te
e administração hospitalar. Também
ficou acertado que o Programa ckts
Nações Unidas pra o Desenvolva
mento (PNUD) ampliará sua açã^
no Brasil, apoiando programas de
assistência do Conselho de Seguran-
ça Alimentar. '

fi

• '
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a assinatura de um acordo, em
26 de agosto de 1993, objeti-
vando iniciar operações con-

juntas nas áreas de construção
e manutenção de sistemas de

TV A CABO

para o atendimento de conces-
sionárias e operadoras deste
serviço, situadas em território
brasileiro.
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CVM 
propõe punição

para 
empresa aberta

a \t~A/ftviríi n rpoiRtrn dos invés' 
A Comissão de Valores Mobi

. liários (CVM) encaminhará ao
Consçlho Monetário Nacional
(CMN) minuta de projeto para
punir, com maior rapidez, as em-
presas abertas que não divulgam
suas demonstrações financeiras.
Segundo o presidente da autar-
qüiaj Luiz Carlos Piva, entre 15%
e 20% das 845 companhias aber-
tas não informam a real situação
aos seus acionistas, deixando o
mercado trabalhar no escuro. "Se

essas empresas foram ao mercado
em busca de recursos têm, agora, a
obrigação de informar como apli-
caram o dinheiro"afirmou.

A CVM está recorrendo ao
CNM para ter maior autonomia
na punição das empresas infrato-
ras porque a legislação é muito' 
burocrática. "Queremos decidir
sobre esses casos em ritos sumarís-
simos", disse Piva, após participar
do Seminário sobre Transparência
das Demonstrações Financeiras,
promovido pela Abamec." O presidente da CVM infor-
iriou que a partir deste mês as
companhias abertas já poderão fa-
zer seus balanços em disquetes.
Com isso, qualquer pessoa poderá
acessar as informações por termi-
nal de computador.

Sobre o capital estrangeiro, Pi-
va afirmou que a CVM está estu-
dando a flexibilização nas regras

para o registro dos investidores
que operam direto nas bolsas bra-
sileiras (Anexo 4). Hoje, o custo
para registro junto à autarquia gi-
ra entre USS 20 mil e US$ 30 mil,
mas poderá ser barateado com as
mudanças que serão implementa-
das. "O capital externo está muito
interessado no país e temos que
facilitar os mecanismos de ingres-
so de dinheiro aqui", frisou.

Piva defendeu, também, que o
governo torne a CVM um órgão
independente, cujos diretores te-
nham mandato com prazo definido.

? O BB já definiu as regras para
venda das ações resultantes do au-
mento de capital da instituição,
aprovado na última terça-feira. O
capital acionário passará de USS
1,343 bilhão para USS 2,171 bi-
Ihões depois que todas as novas
ações forem vendidas. Os aeionis-
tas terão prioridade na compra dos
papéis, que poderá ser feita à vista
ou financiada. Os acionistas pode-
rão procurar as agências do banco
para exercer o direito de preferên-
cia a partir do próximo dia 26, até
25 de novembro. Cada lote de mil
ações com direito a voto custará
CR$ 1.726,88, enquanto o lote de
preferenciais (garantem ao aeionis-
tas prioridade na distribuição dos
dividendos) sairá por CRS
1.1

Obras de Angra II devem seguir

Paulino Cícero estuda com vice-ministro
Josemar Goncolvos — 16/9/93

BRASÍLIA — Apesar da resistên-
cia do ministro da Fazenda, Fer-
nando Henrique Cardoso, as obras
da Usina nuclear de Angra II deve-
rão ter continuidade. Na tarde de
ontem o ministro das Minas e
Energia, Paulino Cícero, encon-
trou-se com o vice-ministro dos
Negócios Estrangeiros da Alemã-
nha, Dieteer Kastrup, para estudar
a reformulação dos financiamentos
alemães à obra. , . _

O representante alemao reafir-
mou o interesse em cooperar com a
conclusão da obra, mas condicio-
nou a continuidade da cooperação
à assinatura, pelo Brasil, do Trata-
do de Não-Proliferação de Armas
Nucleares, já aprovado pela Câma-
ra e em tramitação no Senado. A
partir de julho de 1995, novas ex-
portações de equipamentos nuclea-
res só serão autorizadas se estiver
assinado o tratado com a Agencia
Internacional de Energia Nuclear.

A divergência do ministro da
Fazenda ficou patente no encontro
com o chefe da missão alemã,
Klaus Kinkel, ministro dos negó-
cios estrangeiros. Do ministro Fer-
nando Henrique Cardoso o visitan-
te ouviu que não há definição sobre
a conclusão da obra, pois o gover-
no quer transferir toda a geração de
energia elétrica para o setor priva-
do, o que obrigaria o governo a
esperar a conclusão da revisão
constitucional.

 , t "t* v
Cícero: garantir recurso externo

Cícero pretende começar a priva-
tização ainda este ano com as obras
da teimoelétrica de Jacuí (RS) e com
as hidroelétricas de Itá (RS) e Serra
da Mesa (GO), que serão concluídas
com verbas dos fornecedores de car-
vão, das construtoras que fazem a

' obra e dos futuros clientes. Para o
próximo ano espera o início da cons-
trução de 33 usinas privadas, cujos
pedidos de autorização encontram-
se parados há anos no ministério. Os
investimentos deverão somar USS 4
bilhões e totalizar 2 milhões de mega-
watts.

O ministro alemão mostrou
preocupação especial com o trata-
mento que os parlamentares darão
ao capital estrangeiro na revisão
constitucional e alertou: "Sem a
igualdade com o capital nacional,
será difícil a chegada de novos in-
vestimentos ao Brasil".

da Alemanha financiamentos para a usina

'Golden share' Governo agiliza

na privatização crédito 
externo

BRASÍLIA — A nova fase do BRA5ÍL1A —¦ O governo quçi
Programa Nacional de Desestati- $?raJ.a !ei ,e !°krma ? T 

°$fr

zação, a ser anunciada nos próxi- dificuldades de liberaçao de recjjx-

mos dias, deve criar um mecanis- sos usados como contraparUjlt

mo que permita ao governo aos créditos obtidos juntos a iijs-

interferir nos destinos das empre- titmçoes como o Banco Mundial

sas privatizadas em caso de inte- (Bird) e o Banco lnterameneim

resse nacional. Esse mecanismo de Desenvolvimento (BID).
' seria viabilizado por um novo ti- iniciativa visa permitir melçC»

po de ação, conhecida na Ingla- aproveitamento dos recursos e

terra como golden share, sem di- evltí'r que 0 Pais continue |>a-
reito a voto, mas com poder de gand° laxa!i de permanência
interferência na política da em- u™a especie de multa pela

presa. Ontem, o ministro da Fa- nao utilizaçao, no piazo, do.tj-

zenda, Fernando Henrique Car- nheiro contratado. As propos às

doso, afirmou que pretende serâo submetidas ao presidente
discutir o assunto com o presi- Itamar antesi de: serem enviadas

dente Itamar Franco na próxima Pdr'10 ^°ngr 
°'

ana Paralelamente, o grupoconsti-
tuído por especialistas da Fazen-

A equipe econômica está estu- da e do pianejamento deverá estíi-
dando a possibilidade de reduzir belecer regras mais claras para a
deságio de 25% imposto atual- aceitação de novos projetos com
mente aos títulos da divida exter- recurs0s externos, de modo a evi-
na aceitos nos leilões de pnvatiza- ^ ^ programas de dificil
ção. As chamadas moedas poaes boração ou acompanhamento ,sè-
são adquiridas no mercado secun- jam contratados e raramente
dário com deságio de até 70% em concluídos. Estas sugestões sõp
relação ao seu valor original. resultado de um estudo feito em
Apesar disso, o governo recebe conjunto pela Secretaria de Às-
esses papéis em troca das estatais suntos Internacionais e especialjs-
pelo valor de face, o que não tas das principais instituiçõrès
válido para os papéis externos. multilaterais de crédito.
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Mais do mundo.

Por 25% a menos.

Diariamente, a partir de São Paulo ou Rio de Janeiro, você viaja pela American para Miami e Nova

York c de lá para todo o mundo. Comprando seu bilhete até 31 de outubro, você tem 25% de

desconto. Essa oferta também vale para a Primeira Classe e para a Business Class. E participando do

Programa AAdvantage de Prêmios de Viagem, você acumula milhagem que pode representar

viagens grátis para mais de 320* destinos ao redor do mundo. Para maiores informações, ligue para

o seu agente de viagens ou para a American Airlines. Em São Paulo, ligue (011) 214-4000 e no Rio

de Janeiro (021) 210-3126. Ligações gratuitas de todo o Brasil para (021) 800-6176 ou 0-800-124001.

Empresário se revolta

contra seguro de vida

O empresário Sérgio Pedreira de
Cerqueira, 71 anos, está uma fera
com a Libra Corretora de Seguros.
Não sem motivos. Ao receber, este
mês, o novo carne para pagamento
das mensalidades do seguro de vida
que adquiriu junto à empresa, des-
cobriu que o beneficio que será pa-

ao ano. Pelas projeções que fez, se
ele continuar vivo até os 95 anos,
quando pagará a última mensalida-
de dos seus seguros, e logo após
morresse, sua esposa iria receber i
valor da última prestação paga.

O presidente da Libra Corretora
de Seguros, João Leopoldo BraccoUUUI1U que u ucutu\.iv 4UV ovtn pu Qg aeguros, juau ixupuiuu dicua-u

go após a sua morte teve desvalori- de T imfl) admitiu que houve erro na
zaçao de mais de 20 pontos emissão do camê de setembro de
percentuais frente a setembro,
quando a relação beneficio e prêmio
pago (mensalidade) era de 97,64.
Em outubro, contudo, ela passou a
ser 66,82. "Isto é ladroagem. Uma
ialCTtigvergonha", disse o empresá-
rio, que recebeu, ontem, mais de 20
telefonemas de apoio de pessoas que
enfrentam o mesmo problema, após
¦publicar anúncio de protesto no
JORN AL DO BRASIL.

; Segundo Pedreira, ele já con-
tratou um adovogado para acio-
uai judicialmente a Libra. "Quero

mostrar que não agüentamos mais
a falta de vergonha das segurado-
ras, que vivem lesando seus clien-
tes. Quando recebemos uma pro-
posta para fazer seguro de vida,
temos que ir à polícia, porque es-
tamos diante de uma proposta in-
decente, imoral e obscena".

Contratos — Pedreira reco-
nliece que demorou anos para des-
cobrir que estava sendo lesado nos
seguros que comprou há mais de 30
anos. Simplesmente ele não leu as
ressalvas dos contratos que especifi-
cavam "em letras bem miúdas" que,
quando completasse 61 anos, os seus
benefícios passariam a ter desconto
anual de 8%. A partir dos 71 anos,
essa redução aumentou para 10%

Cerqueira. Na unificação de dois
carnês mantidos pelo segurado, a
Libra somou o valor do prêmio mas
não fez o mesmo em relação à im-
portância do beneficio. "Estamos re-
tificando os valores e explicando to-
da a confusão ao cliente. Não
precisava criar toda essa situação."
A Libra, explicou Lima, tem 50 anos
jamais sofreu processo na Superin-
tendência de Seguros Privados.

Q O faturamento das empresas
de seguro no primeiro semestre
deste ano permaneceu praticamen-
te estável em relação ao ano pas-
sado, USS 2,5 bilhões. Os dados
foram divulgados ontem pela Fede-
ração Nacional das Empresas de
Seguros Privados e de Capitaliza-
ção (Fenaseg) junto com as duas
empresas de consultoria que vence-
ram a concorrência para apresen-
tar, dentro de sete meses, um pro-
grama de planejamento estratégico
para o setor. Se por um lado o
volume de prêmios permanece es-
tável, por outro há um crescimen-
to de aproximadamente 10% no pa-
trimônio empresas que atualmente
está em cerca de USS 4 bilhões.
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do ano passado, a companhia nor-
concepgao e formato. 0 novo pro- • I lliiPilW 

1 * 'I I ' hj tes. Os produtos sao a linha de ontem nota te-americana Mattel, que detem a
duto e tuna combinagao de bauni- *ffic 

. sabonetes Palmolive Extra Care, de K'si e marca de boneca Barbie, esta
a e cobuer|ura de chT°H 

l f^L. Mem tres versoes; o Palmolive Rosa de 2 htr°S P apreendendo produtos piratas da

se do sorvie mundial da Unilever, Margarina vitaminada 90J e arenovajao da linha^de de- "Com reia?ao as noticias publi- ScaTTeLbSti0-
ja tendo sido langado otsmd Sabor g Sa-de (fo. sua f6rmula e as novas embaia. oTercado brasilei- dJprSI Pepsi e mentos $ foram autuados 3#na Europa, Estados Umdps e Asia. 

J Be h trazem dicas sobre nutri?a0 f ray 
^ 

, . d n0 
apreensao dos produ os t epsi e rodutos falsificados ^.

sorvete possui duas versoes: com ' P ^ das la Sociedade Brasi- vendas gundo Cassio.Vieira Romano;^
cobertura de chocolate ao le.te e e^a^ndo 

aos feira de Pediatria. O lan?amento flSSmiS eode desodo- administrativo da firing
com chocolate branco. 0 Magnum cados totalmente renovada. Fo- vira acompanhado por campanha t em 13 mil'toneladas por Lem cue ontem mesmo impe- dos Estrela, empresa que no Brasil
ihaugura o segmento super pre- ram adicionadas mais vitaminas a pubhcitana de USS 4 milhoes. ^ 

m g() miMes traramqmandado de seguranga 
"h lice"ciada da

mium no mercado de sorvetes. -tw n Heleeado do Mara/RJ produtos piratas sao fabricados fla

1 

Novo shopping geguro de celnlar I 
• 
^j|B'uebieuiei 

inaugurado hoie em Ital- ® . , „ Vegetais do Mara-RJ, Sr. Romeu "Alem de confundir o consurru-
A Gestetner, multinacional ^shopping Center Vi- A Naclonal Seguros acab^ ::Nogueira de Paula, tendo sido dor, estes produtos piratas repte-

gocios Encontro Latmo-Amen- jasj con, an p nes ceiuiares. Ocupando o 5° | CASHME| ¦ Estado do Rio de Janeiro, Dr. gam royalties a Mattel." Em 1992
cano da Pequena e Media Em- pessoas.M3Q() lugar no ranking das segura- | 

|AJJQyf| y: Wanderley de Andrade Monteiro, a Estrela vendeu cerca de.900 mil
presa, que acontecera de 19 a -3 : , Com 14 mil m- de area doras, a Nacional aumentou ^PH assegurando: livre comercializa- bonecas no Brasil. Ontem, a Mat-
de outubro no Riocentro. A em- 

noyo sh j _ em 80% reais o faturamento , .|1| ?ao dos produtos apreendidos tel publicou nos principals jornais
presa apresentara seu primeiro 

Que recebeu investimentos de USS nos quatro primeiros meses do . - com a rotulagem promocional de do pais uma nota informando que
modelo de copiadora color , 

ilhg em sjsteina de condo- ano, contra a media de 30% do *1 ' Michael Jackson ate o escoamento o Poder Judiciario e os orgaos po-
. que oferece cerca 

^ ^todo fSo em madeira e mercado. Em 1991, a empresa J 1 PfjBMT 4k' final dos mesmos; imediata devo- liciais estao efetuando busca e
e meio dt combinagoes de co , 

t;;0i0 macic0 com tres pisos. 0 ocupava a 17a posigao, trocada U ,>M lugao dos produtos apreendidos; apreensao das bonecas falsificadas

aaaBef | SSasp*'* I isatv-s-- aaaaffif

I EMAQ ¦ VEROLME ESTALEIROS S.A. I I EMAQ - VEROLME ECTALE1ROS S.A. I

(Nova denominagao de Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.) Companhia Aberta -

Companhia Aberta cqc/mfn? 28.500.320/0001-20..
CGC/MFN? 28.500.320/0001-20 AVISO DECONVOCAQAO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/ORDINARIA

VEROLME para 0 proximo dia 18 as 17:00 horas, conforme Aviso que esta publicado de resp0nsabilldade de Emaq-Engenharia e Miquinas S.A., no valor, |6 expresso na ::
Dresente comunicagao, cujo teor e auto-explicativo. 3.704.661.408,53(TrSs bllhSes, seteoentos equatro milhCes, selsoentose sessentae um mil, quatrocentoseoito cruzei

9 . Mn itpm psoecffico de Que trata a COnVOCaQ^O da AGE relativo ao aumento de C3pital proposto, • rosreajsecinquentaetr6scentavos), nadatadareferidaAGE; |naeQA nrhinHrtHaaiiiT I

A 
SCetrcade 

2^300 trabalhadores da Emaq quees^c^sendo
rao acesso a um finanglamento para SUl^^ere^^ Cw|m.W9j^,OT pantos eorew "s 

rea^e clnqQenta e trSs oentavos), na data de 30.07.1993, atuallzado pela varla?ao da UFIR; Q
milhoes, oitocentos e setentae nove mil, noventae seis cruzeiros reais) no aumento 3.Retif|Car0aUmentodocapltal80Claldaoompanhla,deliberadonaquelaAssembl6laGeral Extraordlndrla(de30.07.1993),

B - a'Faunrdfaecra00d0s Trabalhadores do Estaleiro Verolme ¦ FUNTRESVE, que reune aproximada- ^roTeferilL^eMS^ biihaes, duzen.os e setenta e nove rniihaes, cento e >'
mente 4.000 pessoas e que ja detam 8,7% do capital votante da Empresa subscreveagoes noventa e olto mil cruzeiros reals), j4 expresso na nova unldade moneWrla, pela emissao de 5j500-°00-®ig n®°e)e.
no valor de CR$ 79.728.210,00 (Setentae nove milh6es, setecentos e Vinte e oito mil, duzen- |h6esequlnhentosmllh6es)dea?6esordlnSriasede2.200.000.000(Doisbilhfieseduzentosmilh6es^dea56esp
tos e dez cruzeiros reais), no mesmo aumento de capital. renclalMecuJomontanteaEmaq^noenharlaeM^ulnasaA.subsc^u CMJ^J^^^^ WWJ^

(orgade trabalho da Empresadeter^em coniunto cercade 9,2% das acoes ordlnd- '

-Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e SocialIatrav6s_daDec s§odaDiretoria vos), em 30X)71993, atuallzado at6 a data da subscrlgSo e integraliza^o pela varlagSo da UFIR; . ,

SESiSSHaS -
sumindo juntamente com outras instituigoes financeiras aserem contratadas o papel de e.Ratificar 

adecisao, adotada na referida age de 30.07.93, no sentido de que Parte do aumento _ ..
coordenador da oferta publica. • 

mrtnn. grallzado medlanteoaporte,pela Emaq-Engenharia e MSqulnas S.A., de bens edlreitosvlnculados ^a 
Ivldade de cons

3.A Diretoriado BNDES autorizou ainda, atravSs da mesma Decisao, a assinaturadeum contrato naval, no valor de CR$ 2.084.025.000,00 (Dois bjjhses, oitentae quatro miihBes, vinte e cinco mil reals),
deassuncao COnfiss5o,consolidacaoereescalonamentodedividascomaEMAQ-VEROLME atuallzavel,dltovalor,at6adatadalntegralizasao, pelavarlajao da UF .jiii'Laoe a <i„htrri»narfies I
pelo qual f ica'm estabelecidas as condigfies de renegociagao dopassivo da Empresa junto aquele 7.Ratlficaradellbera9ao, adotadanaAQEde30.07.1993, deque, tendOiB^maq-Engenhwae ^
banco abranqendoo transferidodaEmaq Engenhariae MaquinasS.A., passivos esses consti- I em quantldade superior ao montante a que farlaius, pelo exerclclo ^o^® p Enaenharlae MAaulnas S A asubs-
tufdbs em perfodo anterior a assungao do controle acionario tanto da EMAQ-VEROLME quan- aosdemaisacionistasdacompanWa,^ ;

m^/con^^es1: 
h9r'a 6 M^uin ®'A"pela Seclu'p Partlc'pa5oes S.A., sob os seguintes ter- 4

§:saps 
"Si3 

V£8£X28&m<¦.
C - Constituigao de.garantias reais, hipotecade instalagoes industrials e alienagao flduciaria ^orUmb°dasdelideraraqueladlstrlbul5aopiibllcadea5ees,assimcomodeefetivaroregistrodaemissaoperanteaCVM

deequipamentos, para asseguraro pagamento das obrigagoes assumidas, . Comissaode vaiores Mobinarios;
D - A Sequip Participagoes S.A. e seus acionistas, na qualidade de f ladores, responsabllizam- ootiflrar, deliberacao adotada na AGE de 30.07.1993, quanto a homologagao do aumento de capital entao aprovado, e

se, solidariamente, pelo cumprimento das obrigagoes decorrentes desse con.t!"a'°'pMAn 'aconSequentealtera5aoestatUtariademodoaqueditahomologa5aos6ocorraap6saconclusaodoaumentoaserde •
E - Vinculagaodestareorganizagaode passivoaconclusaodo projetode reestruturagaodaEMMJ- berado napresente Assembiaia; ^ „nn7iq„. .

VEROLME que, conduzido pela Booz-Allen & Hamilton, vem sendo submetldo ao BNDES. Ra,i(ioartodasasdemalsdellbera5SesadotadasnaaludidaAs3embiaiaGeral Extraordlnarlareallzadanodla30.07.1993, .

- Poroutro lado, os advogados da Empresa solicitam ao Juizo daConcordatao reconhecimento ii'ttellberarares|iltodaap^^d<fetermosecondls8es.especlalmentequanto4one^
do seu cumprimento, do que decorrera a seguir o pedido de encerramento desse processo. sao n? dir.313/93 - bndes, de04.08.93, que autorizou a assun?ao, a consoiidagaoeoreescao

- Com as decisoes tomadas pelo BNDES e a aprovagao das mat6rias que serao submetidas a As- companhia e da Emaq-Engenharia e Maquinas s.A.;
sembl6iaGeraldosAcionistasdaEMAQ-VEROLME,completa-seaestratagiadoprogramade i3.Assuntosdeinteressesgerai da sociedade;
reestruturagao e modernizagao da Empresa. n-NaAssembi6iaGeraiOrdinaria i. —....

A EMAQ-VEROLME passar^ao final desse programa acontar com instalagoes industrials das maio- 14.Apreclaro RelatirlodaAdmlnlstragaoeas Demonstrates Financeiras ssaode 
novasacfies alterando se

res e mais modernas do mundo no setorde COnstrugSO naval. 15.Aprovarareservadecorre5aomonetariadocapitalsocialeasuacapltallza5ao,semaemlssaodenovasa56es,alterandose,
A reinsercSo da industriade construgao naval no mercado internacional exige capacidade de com- em consequSncia, a reda?ao do art.5. do Estatuto &oci ,

Deticaoemprego prazoequalidade.EesteoobjetivoqueestasendoatingidopelaEMAQ-VEROLME. ie^Deliberar sobre a destlnasao do reaultado do exerclclo flndo a 3 . . ,

A resultante acu'rto prazo sera a geragao de substancial numero de empregos no Estado do Rio de 17-Eieger os membros docon8^eMmln^«g|J^J^Mtaria,passemaserfeitasnoJornaidoCom^rcio.
Janeiro, beneficiando uma regiaodramaticamentenecessitadade novas oportunidadesde trabalho. L^^LTara 

re^cvm o percen.ua, para a sCci.a^o de vo.o mu„ip,o
a de 5% do capital votante.

Divulgação

Divulgação

Margarina vitaminada
A Claybom Sabor e Saúde (fo- sua fórmula e as novas embala-

to), fabricada pela Van Den Bergh gens trazem dicas sobre nutrição
e Clayton, divisão da Gessy Lever, preparadas pela Sociedade Brasi-
está chegando aos supermernier- leira de Pediatria. O lançamento
cados totalmente renovada. Fo- virá acompanhado por campanha
ram adicionadas mais vitaminas publicitária de US$ 4 milhões.

Seguro de celular

A Nacional Seguros acaba
de lançar um seguro especial
contra roubo e perda de télefo-
nes celulares. Ocupando o 5o
lugar no ranking das segura-
doras, a Nacional aumentou
em 80% reais o faturamento
nos quatro primeiros meses do
ano, contra a média de 30% do
mercado. Em 1991, a empresa
ocupava a 17a posição, trocada
pela 1 Ia em 1992.

Novo shopping

Será inaugurado hoje em Itai-
pava (RJ) o Shopping Center Vi-
larejo, conglomerado com 95 lo-
jas, com anfiteatro para 800
pessoas, ampla área .de lazer e es-
tacionamento coberto para 300
veículos. Com 14 mil m2 de área
construída, o novo shopping —

que recebeu investimentos de US$
3,6 milhões em sistema de condo-
mínio — é todo feito em madeira e
tijolo maciço com três pisos. O
Vilarejo fica no km 10,3 da Rodo-
via União e indústria.

Novos sabonetes

A Colgate-Palmolive está lan-
çando vários produtos, visando
ampliar a participação no segmento
de desodorantes femininos e conso-
lidar a marca Palmolive como uma
das líderes do mercado de sabone-
tes. Os produtos são a linha de
sabonetes Palmolive Extra Care,
em três versões; o Palmolive Rosa
90g; e a renovação da linha de de-
sodorantes Cashmere Bouquet, em
spray e roll-on: O mercado brasilei-
ro de sabonetes é estimado em 170
mil toneladas anuais, com vendas
de US$ 260 milhões, e o de desodo-
rantes, em 13 mil toneladas por
ano, faturando US$ 80 milhões.

Produtos da 
;Blitz' 

busca

Pepsi voltam

às prateleiras
A Pepsi-Cola Brasil divulgou

ontem nota em resposta à apreen-
são, em supermercados do Rio, de
embalagens de 2 litros de Pepsi e
Diet Pepsi."Com relação às notícias publi-
cadas ontem nos jornais sobre a
apreensão dos produtos Pepsi e
Diet Pepsi com os rótulos de Mi-
chael Jackson, a Pepsi-Cola Brasil
e a Cia. Cervejaria Brahma escla-
recem que, ontení mesmo, impe-
traram mandado de segurança
contra o delegado do Mara/RJ,
Dr. Alipio Monteiro Filho, e con-
tra o chefe da Divisão de Produtos
Vegetais do Mara-RJ, Sr. Romeu
Nogueira de Paula, tendo sido
concedida liminar pelo juiz federal
da 17a Vara da Seção Judiciária, do
Estado do Rio de Janeiro, Dr.
Wanderley de Andrade Monteiro,
assegurando: livre comercializa-
ção dos produtos apreendidos
com a rotulagem promocional de
Michael Jackson até o escoamento
final dos mesmos; imediata devo-
lução dos produtos apreendidos;
abstenção de se proceder novas
apreensões pelo Mara-RJ.

imitações da

boneca Barbie

SÃO PAULO — Desde outubro $
do ano passado, a companhia nor-
te-americana Mattel, que. detém a
marca de boneca Barbie, está
apreendendo produtos piratas da
boneca e seus acessórios. Até^o

' momento, cerca de 50 estábeleçi-
mentos já foram autuados $|r' vender produtos falsificados.;Se-
gundo Cássio Vieira Romano;
retor administrativo da Brinqtff
dos Estrela, empresa que no Brásil
é licenciada da marca Barbivos
produtos piratas são fabricados;fl"a
Ásia, importados pelo Parágiiar e
depois entram por contrabando.-

"Além de confundir o consumi-
dor, estes produtos piratas repfe-
sentam um enorme prejuízo para" empresas que, como a Estrela, pa-
gam royalties à Mattel." Em"1992,
a Estrela vendeu cerca de. 900 mil
bonecas no Brasil. Ontem, a-Mat-
tel publicou nos principais jornais
do país uma nota informàiído qüe
o Poder Judiciário e os órgãos pó-
liciais estão efetuando busca e
apreensão das bonecas falsifícadás
e que somente a Estrela está auto-
rizada a vender a marca no Brasil.

EMAQ - VEROLME ESTALEIROS S.A.
(Nova denominação de Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.)

Companhia Aberta
CGC/MF N? 28.500.320/0001-20

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA

Ficam convocados, os senhores acionistas de Emaq-Verolme Estaleiros S.A. (Nova denominação de Verolme Estaleiros Reu-
niwr,eH«Rraciic; a \ a mmnarficer a AssembIóiaGeral Extraordinária/Ordinária, a se realizarem conjuntamente noprox mo.
dla°8de outubro às^7-M horas nasede^octat à Rua Quatls, n« 426, Ilha do Governador, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:

|. Na Assembléia Geral Extraordinária .
Ratificaraassunção.pelacompanhia, deliberada na Assembléia Geral ^x,raordináriade 30.07.1993, de débitos até então

de responsabilidade de Emaq Engenharia e Máquinas S.A., no valor, já expresso na
3.704.661.408,53 (Três bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessentae um mil, quatrocentos e oito cru

' ros reais e cinqüenta e três centavos), na data da referida AGE; —
Aceitar, em dação em pagamento do crédito dacompanhia, perante a Emaq-Engenharla e Máiquinas S.A., oriundo daalu-

dida assunção de débitos, bens e direitos daquela sociedade, vinculados à atividade de construção naval, no valor de CRI
3.704.661.408,53 (Três bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um m|l, quatrocentos e oito cruz
ros reais e cinqüenta e três centavos), na data de 30.07.1993, atualizado pela variação da UFIR, «710011

3.Retlficaroaumentodocapltal social dacompanhia, deliberado naquelaAssemblélaGeralExtraordlnárla(de 30.07.1993),

3roTefe°™rmePnat^ bilhôe;>,duze^se®®'®n^e sSo1)?Ò000fòfncobf-noventa e oito mil cruzeiros reais), já expresso na nova unidade monetária, pela emissão de 5.500.000.000 (Cinco bl
Ihõese quinhentos mllhôesídeaçõesordlnáriase de 2.200.000.000(Dolsbilhõesedurentosmilhões)de^ç0esprefe-
rendais, de cu]o montante a Emaq-Engenharla e Máquinas S.A. subscreveu CR$ 2M4A26.000,OOjDois bllhõe^o
tentae quatro milhões e vinte cinco mil cruzeiros reais), ]á expresso na nova ""'dade monetá ia medlanteasubscrl^
çãode 3.750.000.000(três bilhões, setecentos e cinqüenta milhões)de ações ordinárias, com Integrallzaç
e direitos vinculados à atividade de construção naval;

4.Ratlf icar o preço unitário de emissão de Cri 555,74 (Quinhentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e setenta e quatro centa-
vos), em 30.07.1993, atualizado até a data da subscrição e integralização pela variação da UFIR,

trução naval, no valor de CR$ 2.084.025.000,00 (Dois bilhões, oitenta e quatro milhões, vinte e cinco mil cruzeiros reais),
atualizável, dito valor, até a data da Integralização, pela variação da UFIR; „„he-ri»«aPis««

Ratlficaradellberacão adotadana AGE de 30.07.1993, de que, tendoaEmaq-Engenhariae Máquinas S.A. subscrito ações
emquanttdad^su^íofaornontanteaquefariajus, Peloexercic'odod'reíl° ^'pnn^^árfae^áauInTsS Aa^subs-aos demais acloni^asdacompanhla, do direito de exercer, perante a referida Emaq-En^enharlae Máquinas S.A^asubs
crição das ações a que têm direito, na forma do que dipõem os parágrafos 1. e 2., do art. 171, da Lei n . b.4U4//o
Ratificar o prazo paraexercició, pelos demais acionistas dacompanhia, do direltodepreferênciaàsubscrição das ações

• Comissão de Valores Mobiliários;

11 RltlflMrtodas as demaÍdeliberações adotadas na aludida Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia30.07.1993;

*SS?SSSS^fSK^
companhia e da Emaq-Engenharia e Máquinas S.A.;

13. Assuntos de interesses geral da sociedade;

14 Aprecfa^Relatório^aAdministração e as Demonstrações Financeiras da companhia relativas ao exercício de,31.121992;

15.Aprovarareservadecorreçãomonetárladocapitalsocialeasua capitalização,semaemissãodenovasações,alterando-se,
em conseqüência, a redação do art.5? do Estatuto Social;

18 Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo a 31.12.1992;
17. Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos administradores;
18 Dellberarque as publicações dacompanhia, exigidas pela legislação spçie}ári| passem a ser feitas no Jornal do Comére Io.

Esclarece.se que, para os efeitos do previsto na Instrução CVM N? 165/91, o percentual para a solicitação de voto múltiplo
é de 5% do capital votante.

Rio de Janeiro, RJ, 08 de outubro de 1993.
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Usimieas fará diagnostico da Cosipa

n Técnicos das duas empresas vão fazer programa para recuperar siderúrgica paulista

JORNAL DO BRASIL;

? Os lançamentos imobiliários
na Barra da Tijuca e no Recreio
dos Bandeirantes não param.
Entusiasmados com as vendas, os
construtores estão antecipando
empreendimentos que só aconte-
ceriam em 1994. Os apartamen-
tos que estão chegando agora
apresentam características dife-
rentes da maioria, possuem qua-
tro quartos. Um mês depois de
lançar o edifício Etoile no condo-
mínio Alfa Privilège, espaço no-
bre do AlfaBarra, a João Fortes

Engenharia está lançando esté

fim de semana o edifício Champs
Elysées. O tamanho dos 24 apar-,

lamentos varia de 212 a 2-14 m2 e

os preços estão fixados partir de

US$ 210 mil. O empreendimento,
conta com investimentos de US$:

9 milhões e seu lançamento foi
antecipado porque todas as unh

dades do Etoile foram vendidas
em apenas sete dias, demdns-.
trando que há demanda reprimi:
da para este tipo de apartamento

Gestetner
A Gestetner, multinacional

inglesa que atua no país desde
1971, participará da 8a lüo Ne-
gócios, Encontro Latino-Améri-
cano da Pequena e Média Em-
presa, que acontecerá de 19 a 23
de outubro no Riocentro. A em-

. presa apresentará seu primeiro
modelo de copiadora colorida,
que oferece cerca de um milhão' 
e meio de combinações de cores,

. além de duplicador digital, dis-
quetes e linha de suprimentos.

EMAQ - VEROLME ESTALEIROS S.A.

(Nova denominação de Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.)

Companhia Aberta
CGC/MF N? 28.500.320/0001-20

N?ISSnciadíprocesso de recuperação, reestruturação e modernização da Empresa que vem
sendo desenvolvido e implementado desde agosto de 1991 (quando o controle aci°nário foi ad

presente comunicação, cujo teor é auto-explicativo. n .
2 • No item específico de que trata a convocação da AGE relativo ao aumento de capital proposto,

A^CeÍca de 2.300 trabalhadores da Emaq que estão s®"d°^?^gS0g^
rão acesso a um financiamento para subscreverem até CR$ 211.879.096,00 (Duzentos e onze
milhões, oitocentos e setentae nove mil, noventae seis cruzeiros reais) no aumento de ca-

B - AFundSãodos Trabalhadores do Estaleiro Verolme - FUNTRESVE, que reúne aproximada-
mente 4 000 pessoas e que já detém 8,7% do capital votante da Em presa su bscreverá ações
no valor de CR$ 79.728.210,00 (Setentae nove milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzen-
tose dez cruzeiros reais), no mesmo aumento de capital. „„n/J
Assim, a forçade trabalho da Empresa deterá em conjunto cerca de 9,2 /o das ações ordiná-
rias do capital social. „c DKtncQ

C - Em consonânciacom o programade reestruturação em curso na EMAQ-VEROLME, oBNUtb
- Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social através da Decisão da Diretoria
N ? DIR.313/93 deliberou oferecer garantia firme de subscrição das sobras do referido aumento
de capital até o montante, em 30.07.1993, de CR$ 1.361.323.194,00 (Um bilhão, tr®zervtos ei ses-
sentae um milhões, trezentos e vinte e três mil, cento e.noventae
sumindo juntamente com outras instituições financeiras a serem contratadas o papel de
coordenador da oferta pública. •

' 
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mos e condições:
A - Amortização fixa em prestações trimestrais;
B - Amortização variável através da retenção de um percentual do faturamento da Empresa,
C - Constituição de garantias reais, hipoteca de instalações industriais e a ienaçao f iduciaria

de equipamentos, para assegurar o pagamento das obrigações assumidas;
D - A Sequip Participações S.A. e seus acionistas, na qualidade de fiadores, responsabilizam-

se, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações decorrentes desse contrato;
E - Vinculação desta reorganização de passivo à conclusão do projeto de reestruturação da EMAQ-

VEROLME que, conduzido pela Booz-Allen & Hamilton, vêm sendo submetido ao BNDEo.
- Por outro lado, os advogados da Empresa solicitam ao Juízo daConcordata o reconhecimento

do seu cumprimento, do que decorrerá a seguir o pedido de encerramento desse processo.
- Com as decisões tomadas pelo BNDES e a aprovação das matérias que serão submetidas à As-

sembléia Geral dos Acionistas da EMAQ-VEROLME, completa-se a estratégia do programa de
reestruturação e modernização da Empresa.

A EMAQ-VEROLME passará, ao final desse programa, a contar com instalações industriais das maio-
res e mais modernas do mundo no setor de construção naval.
A reinserção da indústria de construção naval no mercado internacional exige capacidade de com-
petição em preço, prazo e qualidade. E este o objetivo que está sendo atingido pela EMAQ-VEROLME.
A resultante a curto prazo será a geração de substancial número de empregos no Estado do Rio de
Janeiro, beneficiando uma região dramaticamente necessitadade novas oportunidades de trabalho.

Rio de Janeiro, RJ, 08 de outubro de 1993.
EMAQ-VEROLME ESTALEIROS S.A.

SÃO PAULO — Técnicos da Usi-
minas vão fazer, num prazo de 30 a
40 dias, um diagnóstico completo
das condições de equipamentos e
procedimentos operacionais da Co-
sipa e, posteriormente, assessorar a
usina paulista no equacionamento
dos problemas prioritários.

A informação é do presidente da
Cosipa, Marcus Jurandir Tambas-
co, que assumiu o cargo há um mês,
logo após a privatização da empre-
sa. De acordo com o contrato a ser
firmado entre as duas empresas,
haverá um trabalho conjugado de
equipes de Minas e de São Paulo, o
que significa a ida a Usiminas de
funcionários da Cosipa para treina-
mento.

Tambasco, a exemplo da maio-
ria dos novos diretores da Cosipa, é
ex-profissional da Usiminas, que fi-
cou com a maioria das ações ordi-
nárias colocadas à venda no leilão
do mês passado. Com o objetivo de
recolocar a usina numa posição de
destaque no cenário siderúrgico na-
cional e internacional,, a nova dire-
toria começou a desenvolver um
plano empresarial com ações de

¦ Sorvete Magnum

A Insol, joint venture que reúne
as marcas de sorvete da Nestlé (Yo-
pa) e da Gessy Lever (Gelato), está
lançando no Brasil o Magnum, um
sorvete exclusivo pelo seu conceito,
concepção e formato. O novo pro-
duto é uma combinação de bauni-
lha e cobertura de chocolate. Com
85g e embalagem perolizada, trata-
se do sorvete mundial da Unilever,
já lendo sido lançado com sucesso
na Europa, Estados Unidos e Ásia.
O sorvete possui duas versões; com
cobertura de chocolate ao leite e
com chocolate branco. O Magnum
inaugura o segmento super pre-
mium no mercado de sorvetes.

Laminados
(em mil t.)

Janeiro 214
Fevereiro 131
Março 185
Abril 163
Maio 220
Junho 234
Acumulado 1.147

curto, médio e longo prazos, in-
cluindo a diversificação de negócios
e atividades, visando à ampliação
da utilização do aço produzido em
Cubatão (SP).

Programa emergencial —
"A duração de cada etapa depende-
rá da capacidade de equacionarmos.
os problemas emergenciais. Tere-
mos de utilizar maciçamente os co-
nhecimentos técnicos existentes na
Cosipa", afirmou Tambasco. O
programa emergencial elaborado
para a primeira etapa da recupera-
ção da usina está baseado em qua-
tro pontos: restabelecimento as

Vendas
(em mil t>)

Janeiro 220
Fevereiro 190
Março 187
Abril 167
Maio 216
Junho 248
Acumulado 1.228

Faturamento
(US$ milhões)

Janeiro 101
Fevereiro 78
Março 93
Abril 87
Maio 109
Junho 126
Acumulado 595

condições normais de operação da
usina, análise dos processos e pro-
cedimentos adotados na empresa.

O novo presidente quer também
devolver a credibilidade à Cosipa e
fazer uma minuciosa radiografia da
situação financeira. Segundo o pre-
sidente, estabilizar a produção em
um nível adequado e melhorar a

qualidade dos produtos são condi-
' 

ções básicas.
Sobre os procedimentos inter-

nos, ele disse que 
"enquanto esta-

tal, a Cosipa era obrigada a ter
determinados procedimentos, a dar

Fontas Cosipa
determinadas informações e a ter
certos controles que como empresa
privada não precisa ter".

Tambasco disse ainda que 
"revi-

saremos todos esses processos e
procedimentos de modo a torná-la
uma empresa mais ágil, flexível e
moderna. Para fazer uma análise da
estrutura organizacional, contrata-
mos uma empresa de renome inter-
nacional, a APC Skills, que já está
trabalhando na usina". Para recu-
perar a credibilidade da empresa, a
diretoria está determinada a cum-
prir fielmente1 os prazos de entrega
e dos compromissos financeiros.

I]
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Vila Romana atrai constunidores Produtos da Novo 
'round'

S6rgio Moares
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Pepsi voltam na disputa
I mana no Rio foi WMMMSk \ VOTM i~ J *¦ *

l m2, a Vila Roma- .-—v * 
"*~r~\ tra 

o chefe da Divisao de Produtos mente'no 78° DP e comunicou ao
I na possui um es- - ' —«P ' - 1 

' . Vegetais do Mara-RJ, Sr. Romeu delegado Manoel Carcassa, que
I toque de 100 mil Loja da Vila Romana, aprimeira no Rio, foi uma das que mais atraiu os visitantes Nogueira de Paula, tendo sido cuida do caso, que ele e_qjrmao
I pe?as de vestua- concedidaliminarpelojuiz federal Renato estao com os quadros.
I rio masculino, que vem direto da assemelhou a nossa e isso foi o nes a partir de CR$ 1.995, calpa da \T Vara da Segao Judiciaria do "Ele disse que foi uma doa5ao de
I fabrica, sem intermediaries, o que empurraozinho que faltava para social a CR$ 2.400. Estado do Rio de Janeiro, Dr. pai para filho, sem qualquer docu-

"0 
prego dos ternos esta otimo. Wanderley de Andrade Monteiro, mentaqao", conta o delegado.

icon vnn lpvar Segundo Gamassa,
de gravatas doscom a rotulagem promocional de flea diflcil encontrar uma solucao.como Michael escoamento "Ninguem rouba ninguem em

dos devo- o policial. A complica?ao
dos produtos agora flea da falta de

diz Waldemar de Al- de se proceder novas documentos que comprovem a
morador da pelo Mara-RJ. das

Divulgação

Sérgio Moares

Loja da Vila Romana, a primeira no Rio, foi uma das que mais atraiu os visitantes

Cerca de 70 mil pessoas aproveitam ofertas e acabam com estoque de algumas lojas
)ntem, em seu primeiro dia de mIÍi.ii -¦-.*»  ,,,.., Sérgio MoraesOntem, em seu primeiro dia de

funcionamento, o Via Parque
Shopping, na Barra da Tijuca, rece-

:beu um público estimado em 70 mil
;pessoas. Com 90 mil m2, o Via
: Parque é o primeiro value shopping
;do Rio, que reúne num mesmo es-
:paço lojas populares e grifes famo-
;sas. Ao todo, sào 236 lojas que
: inovam com seus novos métodos de
varejo: outlets (mercadorias direto

;da fábrica), clearance store (con-
Icentra • ofertas e promoções), dis-'coimters 

(preços menores do que
nas lojas convencionais) e ojf-price
.(simplificação da venda).

"A 
proposta do nosso shopping

é preço baixo todos os dias. O Via
:Parque não é ponta de estoque e
:sim oportunidade para o consumi-'dor ter preços em conta. Estamos
¦buscando um novo mercado para a
;Barra", diz Francisco Pedroso, di-
retor-geral do Via Parque.

: Com o estacionamento de
•2.500 vagas totalmente lotado, o
shopping apresentava algumas lo-
:jas totalmente abarrotadas. A
;Inega, que em segundos acabou
com seu estoque de 15 dias de
camisetas em seda japonesa (CRS
1.990), teve que fechar suas portas
para evitar um tumulto maior. Já
o único restaurante do shopping,
o Santelmo's, encerrou às 14h por
falta de alimentos.

Proposta — O público, vindo
em sua maioria da própria Barra,
Jacarepaguá, Tijuca e Copacabana,
gostou da proposta de mercado do
novo shopping e partiu para as
compras. "À 

proposta do shopping
,é muito interessante. Tudo está
muito em conta, principalmente nas
Lojas Americanas. Lá eu aproveitei
para comprar brinquedos, que es-
t?io com o preço abaixo do merca-
do. Vale a pena conhecer esse novo
shopping. O ambiente é bem tran-
sadinho", conta Erlan Ferreira.

As lojas mais procuradas neste
primeiro dia foram Ultralar, Lo-
jas Americanas, Ponta-pé, Inega,
Vila Romana, Pizza Hut e Sunday
Café. Na Ponta-pé, o consumidor
pode encontrar sapatos de couro a
partir de CRS 1.290. Ou jeàns
Calvin Klein a partir de CR$
2.499 na Vila Romana.

. Um salgado e um suco podem
ser consumidos por CR$ 250 na
Pizza Hut. Para a sobremesa, o
Sunday oferece sorvete com duas
coberturas a CRS 160. Até o dia 20
deste mês, serão inauguradas mais
•30 lojas, inclusive a Inverness, se-
gunda loja no Rio que trabalha
somente com meias.

Vila Romana atrai consumidores

A primeira fi-
liai da Vila Ro-
mana no Rio foi
uma das lojas
mais procuradas
do Via Parque
ontem. Mal abriu
suas portas, o pú-
blico invadiu o
local, surpreen-
dendo o dono
André Brett. "Es-
távamos come-
çando a arrumar
a loja para rece-
ber o público, e
quando vimos a
loja estava com-
pletamente lota-
da", diz.

Com 2.100
m2, a Vila Roma-
na possui um es-
toque de 100 mil
peças de vestuá-
rio masculino, que vêm direto da
fábrica, sem intermediários, o que
faz seus preços ficarem abaixo do
mercado. Segundo Brett, a Vila
Romana já queria, a tempos,
montar uma filial no Rio e este
shopping foi uma porta para con-
cretizar os planos. 

"A 
gente já

queria vim para o Rio a mais tem-
po. A proposta do Via Parque se

assemelhou a nossa e isso foi o
empurrãozinho que faltava para
nossa instalação."

O movimento foi surpreenden-
te, acima das espectativas dos do-
nos. Calcula-se a venda de mais de
cinco mil peças. As pessoas se sur-
preendiam com os preços: um ter-
no de linho a CRS 14.900, uma
camisa de tecido importado japo-

nês a partir de CRS 1.995, calça
social a CR$ 2.400.

"O 
preço dos ternos está ótimo.

Por isso vou levar mais de um,
além de gravatas e blazers. Essa
loja, como o shopping, está preen-
chendo uma lacuna aqui na Barra.
Criou-se a oportunidade para a
periferia", diz Waldemar de Al-
meida, morador da Barra.

EMAQ - VEROLME ESTALEIROS S.A.
(Nova denominação de Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.)

-Companhia Abertarí CGC/MFN? 28.500.320/0001-20
FATO RELEVANTE
Na seqüência do processo de recuperação, reestruturação e modernização da Empresa, que vem
sendo desenvolvido e implementado desde agosto de 1991 (quando o controle acionário foi ad-
quirido pelaSequip Participações S.A.), os administradores da companhia, naformade legislação
vigente, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado os seguintes fatos considerados relevantes:

- Está sendo convocadaa Assembléia Geral Extraordináriae Ordináriados acionistas da EMAQ-
VEROLME para o próximo dia 18 às 17:00 horas, conforme Aviso que está publicado ao lado da
presente comunicação, cujo teoré auto-explicativo.

- No item específico de que trataaconvocação da AGE relativo ao aumento decapitai proposto,ressaltamos que:
A - Cerca de 2.300 trabalhadores da Emaq que estão sendo agregados à EMAQ-VEROLME te-

rão acesso a um financiamento para subscreverem até CR$ 211.879.096,00 (Duzentos e onze
milhões, oitocentos è setentae nove mil, noventa e seis cruzeiros reais) no aumento de ca-
pitai referido.

B - A Fundação dos Trabalhadores do Estaleiro Verolme - FUNTRESVE, que reúne aproximada-
mente 4.000 pessoas e que jádetém 8,7% do capital votante da Empresa subscreverá ações
no valor de CR$ 79.728.210,00 (Setentae nove milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzen-
tos e dez cruzeiros reais), no mesmo aumento de capital.
Assim, a força de trabalho da Empresa deterá em conjunto cerca de 9,2% das ações ordiná-
rias do capital social.

C - Em consonância com o programade reestruturação em curso na EMAQ-VEROLME, o BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social através da Decisão da Diretoria
N? DIR.313/93 deliberou oferecer garantia firme de subscrição das sobras do referido aumento
de capital até o montante, em 30.07.1993, de CRS 1.361.323.194,00 (Um bilhão, trezentos e ses-
sentae um milhões, trezentose vinte e três mil, cento e noventae quatro cruzeiros reais) as-
sumindo juntamente com outras instituições financeiras a serem contratadas o papel de
coordenador da oferta pública.

- A Diretoriado BNDES autorizou ainda, através da mesma Decisão, aassinaturade um contrato
de assunção, confissão, consolidação e reescalonamento de dividas com a EMAQ-VEROLME
pelo qual ficam estabelecidas as condições de renegociação do passivo da Empresa junto àquele
banco, abrangendo o transferido da Emaq Engenharia e Máquinas S.A., passivos esses consti-
tuídos em período anterior à assunção do controle acionário tanto da EMAQ-VEROLME quan-to da Emaq Engenharia e Máquinas S.A. pela Sequip Participações S.A., sob os seguintes ter-
mos e condições:
A - Amortjzação fixa em prestações trimestrais;
B - Amortização variável através da retenção de um percentual do faturamento da Empresa;
C - Constituição de.garantias reais, hipoteca de instalações industriais e alienação fiduciária

de equipamentos, para assegurar o pagamento das obrigações assumidas;
D - A Sequip Participações S.A. e seus acionistas, na qualidade de fiadores, responsabilizam-

se, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações decorrentes desse contrato;
E - Vinculação desta reorganização de passivo à conclusão do projeto de reestruturação da EMAQ-VEROLME que, conduzido pela Booz-Allen & Hamilton, vêm sendo submetido ao BNDES.

- Por outro lado, os advogados da Empresa solicitam ao Juízo da Concordata o reconhecimentodo seu cumprimento, do que decorrerá a seguir o pedido de encerramento desse processo.- Com as decisões tomadas pelo BNDES e aaprovação das matérias que serão submetidas à As-sembléia Geral dos Acionistas da EMAQ-VEROLME, completa-se a estratégia do programa dereestruturação e modernização da Empresa.
A EMAQ-VEROLME passará, ao final desse programa, acontar com instalações industriais das maio-res e mais modernas do mundo no setor de construção naval.
A reinserção da indústria de construção naval no mercado internacional exige capacidade de com-
petição em preço, prazo e qualidade. E este o objetivo que está sendo atingido pela EMAQ-VEROLME.
A resultante a curto prazo será a geração de substancial número de empregos no Estado do Rio deJaneiro, beneficiando uma região dramaticamente necessitada de novas oportunidades de trabalho.

Rio de Janeiro, RJ, 08 de outubro de 1993.
EMAQ-VEROLME ESTALEIROS S.A.

EMAQ - VEROLME ESTALEIROS S.A.
(Nova denominação de Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.) .

Companhia Aberla—^
CGC/MFN?28.500.320/0001-20 •

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA
Ficam convocados, os senhores acionistas de Emaq-Verolme Estaleiros S.A. (Nova denominação de Verolme Estaleiros Reu-
nidosdo Brasil S.A.),acompareceraAssembléiaGeral Extraordinária/Ordinária, ase realizarem conjuntamente no próximo •
dia 18 de outubro, às 17:00 horas, na sede social, à Rua Quatls, n? 426, Ilha do Governador, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:

I- Na Assembléia Geral Extraordinária
1. Ratificar aassunção.pelacompanhla, deliberada naAssembléiaGeral Extraordinárlade 30.07.1993, de débitos até então

de responsabilidade de Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., no valor, já expresso na nova unidade monetária, de CRS
3.704.661.408,53 (Três bilhões, setecentos e quatro milhões, selscentos e sessentae um mil, quatrocentos e oito cruzei-
ros reais e cinqüenta e trás centavos), na data da referida AGE;

2. Aceitar, em dação em pagamento do crédito da companhia, perante a Emaq-Engenharla e Máquinas S.A., oriundo da alu-
dlda assunção de débitos, bens e direitos daquela sociedade, vinculados à atividadede construção naval, no valor de CRÍ
3.704.661.408,53 (Três bilhões, setecentos e quatro milhões, selscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oito cruzei-
ros reais e cinqüenta e três centavos), na data de 30.07.1993, atualizado pela variação da UFIR;

3.Retificaroaumentodocapltal social da companhia, deliberado naquela AssemblélaGeral ExtraordlnárÍa(de 30.07.1993),
para que o mesmo passe a ter as seguintes características:
3.1.0 referido aumento passa a ser de CRI 4.279.198.000,00 (Quatro bilhões, duzentos e setenta e nove milhões, cento e

noventa e oito mil cruzeiros reais), já expresso na nova unidade monetária, pela emissão de 5.500.000.000 (Cinco bl- '
Ihõese quinhentos mllhões)de ações ordinárias ede 2.200.000.000 (Dois bilhões eduzentos milhões) de ações prefe-rendais, de cujo montante a Emaq-Engenharia e Máquinas S.A. subscreveu CRI 2.084.025.000,00 (Dois bilhões, oi-
tentae quatro milhões e vinte cinco mil cruzeiros reais), jáexpresso na nova unidade monetária, mediante a subscri-
ção de 3.750.000.000 (três bilhões, setecentos e cinqüenta milhões) de ações ordinárias, com Integrallzação em bens
e direitos vinculados à atividade de construção naval;

4.Ratificar o preço unitário de emissão de Crt 555,74 (Quinhentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e setenta e quatro centa-
vos), em 30.07.1993, atualizado até a data da subscrição e Integrallzação pela variação da UFIR;

5.Ratlf!caraaprovaçãodaKPMG Peat Marwlck como empresa especializada, Indicada pelaadministraçãodacompanhia,encarregada de proceder à avaliação dos bens e direitos a serem vertidos à companhia, ratificando, ainda, a aprovação
do respectivo laudo;

6.Ratificar a decisão, adotada na referida AGE de 30.07.93, no sentido de que parte do aumento do capital social seja inte-
grallzado mediante o aporte, pela Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., de bens e direitos vinculados à atividade de cons-
trução naval, no valor de CRt 2.084.025.000,00 (Dois bilhões, oitenta e quatro milhões, vinte e cinco mil cruzeiros reais),
atuallzável, dito valor, até a data da integralização, pela variação da UFIR;

7.Ratlficaradeliberação, adotadanaAGE de 30.07.1993, de que, tendo a Emaq-Engenharia e Máquinas S.A. subscrito ações .
em quantidade superior ao montante a que faria jus, pelo exercício do direito de preferência, seja assegurado o repasse,
aos demais acionistas dacompanhla, do direito deexercer, perante a referida Emaq-Engenhariae Máquinas S.A., a subs-
crlção das ações a que têm direito, na forma do que dipõem os parágrafos 1 ? e 2?, do art. 171, da Lei N? 6.404/76;

8. Ratiflcaro prazo para exercício, pelos demais acionistas dacompanhla, do direito depreferênciaàsubscrlçãodas ações
a que fazem jus;

9.Deliberar que as sobras, verificadas após o decurso do prazo de preferência, devem ser objeto de colocação pública no
mercado primário de ações, autorizando os administradores da companhia a contratar instituições financeiras a serem
incumbidas de lideraraqueladistribulção pública de ações, assim como de efetivaro registro daemlssão perante aCVM• Comissão de Valores Mobiliários;

10. Retificar a deliberação adotada na AGE de 30.07.1993, quanto à homologação do aumento de capital então aprovado, e
a conseqüente alteração estatutáriade modo a que dita homologação só ocorra após aconclusão do aumento aser deli-
berado na presente Assembléia;

11. Ratlficartodasasdemaisdeliberaçõesadotadasnaaludlda Assembléia Geral Extraordinária reaiizadanodla30.07.1993;
12. Deliberar a respeito da aprovação dos termos e condições, especialmente quanto à oneraçâo de bens, previstos na deci-

são N? DIR.313/93- BNDES, de 04.08.93, que autorizou a assunção, a consolidação e o reescalonamento das dividas da
companhia e da Emaq-Engenharla e Máquinas S.A.;

13. Assuntos de Interesses geral da sociedade;
II - Na Assembléia Geral Ordinária
14. Apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da companhia relativas ao exercício de 31.12.1992;
15. Aprovar a reserva de correção monetáriado capital social e asuacapitalização, sem aemissãode novas ações, alterando-se,

em conseqüência, a redação do art.5? do Estatuto Social;
16.Deliberar sobre a destlnação do resultado do exercicio findo a 31.12.1992;
17.Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos administradores;
18. Deliberar que as publicações da companhia, exigidas pela legislação societária, passem a ser feitas no Jornal do Comércio.
Esclarece-se que, para os efeitos do previsto na Instrução CVM N? 165/91, o percentual para a solicitação de voto múltiplo
é de 5% do capital votante.

Rio de Janeiro, RJ, 08 de outubro de 1993.
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Cariocas lotam Via Parque no Io dia

? Os lançamentos imobiliários
na Barra da Tijuca e no Recreio
dos Bandeirantes não param.
Entusiasmados com as vendas, os
construtores estão antecipando
empreendimentos que só aconte-
ceriam em 1994. Os apartamen-
tos que estão chegando agora
apresentam características dife-
rentes da maioria, possuem qua-
tro quartos. Um mês depois de
lançar o edifício Etoile no condo-
mínio Alfa Privilège, espaço no-
bre do Alfa Barra, a João Fortes

Engenharia está lançando este
fim de semana o edifício Champs
Elysêes. O tamanho dos 24 apàr-
tamentos varia de 212 a 214 m2 e
os preços estão fixados partir de
US$ 210 mil. O empreendimento
conta com investimentos de US$
9 milhões e seu lançamento foi
antecipado porque todas as uni-
dades do Etoile foram vendidas
em apenas sete dias, demons-
trando que há demanda reprimi•
da para este tipo de apartamento

Produtos da Novo 
6round?

Pepsi voltam na disputa

às prateleiras dos Kasinski

A Pepsi-Cola Brasil divulgou
ontem nota em resposta à apreen-
são, em supermercados do Rio, de
embalagens de 2 Jitros de Pepsi e
Diet Pepsi.'"Com relação às notícias publi-
cadas ontem nos jornais sobre a
apreensão dos produtos Pepsi' e
Diet Pepsi com os rótulos de Mi-
chael Jackson, a Pepsi-Cola Brasil
e a Cia. Cervejaria Brahma escla-
recem que, ontem mesmo, impe-
traram mandado de segurança
contra o delegado do Mára/RJ,
Dr. Alipio Monteiro 'Filho,"e con-
tra o chefe da Divisão de Produtos
Vegetais do Mara-RJ, Sr. Romeu
Nogueira de Paula, tendo sido
concedida liminar pelo juiz federal
da 17a Vara da Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro, Dr.
Wanderley de Andrade Monteiro,
assegurando: livre comercializa-
ção dos produtos apreendidos
com a rotulagem promocional de
Michael Jackson até o escoamento
final dos mesmos; imediata devo-
lução dos produtos apreendidos;
abstenção de se proceder novas
apreensões pelo Mara-RJ.

SÃO PAULO — A disputa pelos
quadros, avaliados em USS 4 mi-
lhões, entre os membros da família
Kasinski, dona da Cofap, maior
empresa de autopeças da América
Latina, continua à todo vapor.
Depois que o patriarca Abrafipm
Kasinski registrou uma queix^no
78° Distrito Policial de São Páulo,
em abril deste ano, acusando, sua
ex-mulher, Balbina, de ter sumido
com as obras- de arte, um fato
novo ocorreu anteontem. Um dos"dois 

filhos de Abraham, Roberto
Kasinski, apareceu espòntanea-
mente no 78° DP e comunicou ao
delegado Manoel Camassa, que
cuida do caso, que ele e o irmão
Renato estão com os quadros."Ele disse que foi uma doação de
pai para filho, sem qualquer docü-
mentação", conta o delegado.

Segundo Camassa, a situação
está num âmbito tão familiar que
fica difícil encontrar uma solução."Ninguém rouba ninguém em ca-
sa", diz o policial. A complicação
agora fica por conta da falta de
documentos que comprovem a
existência legal das obras. -
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como acertar um l^jme 

-

Todo mundo diz que e treino. E, mas nao e so isso. Voce pode passar uma hora trdf^F

nando 100 arremessos e acertando 97 e quando chega a hora do jogo

,;: vocfi erra. Nao existe 97% de chance de acertar quando

voce so tem uma chance. Ou voce acerta ou erra.

100% ou zero. Voc§ nao pode mirar. Se mirar erra. jBT

Parece estranho, mas e verdade. Voce sabe se vai Sj|

r# I 
[§ 

r# acertar ou errar antes da bola cair ou nao na^ |J|

:9h cesta. Concentragao e importante. Masadldas

concentrar nao significa pensar ^

no arremesso. Concentrar significa

nao pensar. Nao pensar no jogo, nao

pensar no placar, nao pensar no cronometro. Para isso invente

alguma coisa que fa?a voce n3o pensar. Bata a bola, respire fundo, feche os olhos.

Qualquer coisa serve. Quando tiver dois arremessos e acertar o primeiro, nao se

orgulhe. Se errar o primeiro, nio Iique com raiva. Seguranga demais e ruim, inseguranga

Hcmais tambem. De importincia ao jogo, mas nSo de tanta importancia assim. Enfim,

se vocb seguir a risca todas estas dicas, e bem provavel que nada disso funclone. 0 que JKMm

a Adidas quer provar e que no basquete ou em qualquer outro esporte nio existem ¦

formulas. Muito menus tinis encantados que fazem voci ser infalfvel. Um tSnis Adidas

Equipment pode fazer tudo: reduzir impactos, dar mais

¦'-'wk JmoL .- . i - _ j.- adldas equipment basketball.
'¦ ^aUk firmeza, meihorar a impulsao e deixar voce mais bom- wcl cmvra, m,,

b leva uma destas betas

, tinho na quadra. So nao pode fazer voce acertar um reservas junto,

arremesso. Mas, em compensagSo, a Adidas pode

entender aqueie frio na barriga quando o ginasio

^ 
inteiro espera que voce acerte um lance livre

no ultimo segundo do jogo. Nessa hora,

i \ 
•, lembre-se de que n9o 6 so debaixo MSk 

m

' ¦ € 
* 

. , , dos seus pes que voce tem JttKm-.

adidas equipment |

papall

BÊmtíÊÈti

Rio de Janeiro — Sexta-feira,
8 de outubro de 1993 Não pode ser vendido separadamente

Nobel engajado
para Toni
A escritora Toni

Os campeões
das paradas

• Duplas sertanejas como
; Leandro & Leonardo ou
. Çhitãozinho e Xororó" 

ainda são os grandes re-
: cordistas de vendas. O

,í "boom" sertanejo conti-
nua vivo. (Pág. 7)

A nova estrela
da América
A atriz Meg Ryan
(foto) fala do seu
sucesso no filme
Sintonia de amor.

O Living Colour, do
vocalista Corey Glover

{foto), e o Spin Doctors vêm
tocar no Brasil em novembro
Él§P$í (Pág. 2)

Morrison, que denuncia
em seus livros a perda de
identidade dos negros,
ganha o prêmio Nobel
de Literatura (pág. 6)

adidas streeíwisa

como acertar um I

Todo mundo diz que é treino. É, mas não é só isso. Você pode passar uma hora tr

nando 100 arremessos e acertando 97 e quando chega a hora do jogo

Nio existe 97% de chance de acertar quando

tem uma chance. Ou você acerta ou erra.

ou zero. Você não pode mirar. Se mirar erra.

Parece estranho, mas é verdade. Você sabe se vai

acertar ou errar antes da bola cair ou não na

cesta. Concentração é importante. Mas

concentrar não significa pensar

no arremesso. Concentrar significa

não pensar. Não pensar no jogo, não

pensar no placar, não pensar no cronômetro. Para isso invente

alguma coisa que faça você não pensar. Bata a bola, respire fundo, feche os olhos.

Qualquer coisa serve. Quando tiver dois arremessos e acertar o primeiro, não se

orgulhe. Se errar o primeiro, não fique com raiva. Segurança demais é ruim, insegurança

demais também. DS importância ao jogo, mas não dê tanta importância assim. Enfim,

se você seguir à risca todas estas dicas, é bem provável que nada disso funcione. 0 que

a Adidas quer provar é que no basquete ou em qualquer outro esporte não existem

fórmulas. Muito menos tânis encantados que fazem você ser infalível. Um tênis Adidas

Equipment pode fazer tudo: reduzir impactos, dar mais

firmeza, melhorar a impulsão e deixar você mais boni-

v tinho na quadra. Só não pode fazer você acertar um

arremesso. Mas, em compensação, a Adidas pode

entender aquele frio na barriga quando o ginásio

inteiro espera que você acerte um lance livre

no último segundo do jogo. Nessa hora,

lembre-se de que não é só debaixo

dos seus pés que você tem

o apoio da Adidas.

adidas

adidas equipment basketball.
você compra o titular
s leva uma destas botas
reservas junto.
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Exposicao reune presepios 
Se§uro 

^lt0 

v I J^r paraoshow:
Priifc J_/ aNDO continuidade a urn I s de Jackson

ff. Comunidade Emanuel promove / a L \ CJ
£lloJ 9a exposiguo dc presepios A luz do / ^X\ i

j 
mundo. Em sua edigao deste ano, 7 'M \ \ ^AO PAULO — A produtora

undo' evento vai ter lugar no Copacabana M Iy ( 
" 

bO\ internacional Mama Concert, a
rsum Palace Hotel. Como nos anos ante- (\ • Xuxa Produces c a DC-Set. res-,

dos maiores fenomenos de vendas riores, a exposigao visa a provocar }i/\ ponsaveis pela vinda de Michael-
do novo rock americano. uma reflexao sobre o verdadeiro W99^ Jackson ao Brasil, pagaraiii, an-.

QRCUMANO 

'Q

Apesar de estrangeiro, Tanko a-
daptou-se totalmente ao espirito
da chanchada carioea. Dirigiu seu

anko, falecido primeiro filme, Sai de baixo, com \^NgSSS®(gpr
ira, de inlarto, 0 pa]hago Carequinha, na produ-ios, loi, como tora Herbert Richers, que ajudou Vale a pena ver.> no Brasil, um a fundar, e ali realizou uma serie Mcsmo que voce nao cntenda nuda.
nte de cinema, chanchadas e filmes carnava-
les e sucessos. ipsrn, Cnm comediantes como T«*"J «*»»• De s»«sabado, a* 2 i:i>oh.

Tm„„ lescos, com tomeuiaiucb WUIU Domingo, as 20:001i.ies dos Trapa- Grande Othelo, Ze Trindade, An-
e os quais Ox kito, Ronald Golias e Costinha. ^'hdes, o melhor Sempre com alto tino comercial, . ¦ .,'/m
3i assessor tec- lamb6m adaptou Nelson Rodri- Cademo TJ ' • ^^OCE PRE CIS A DE UM NOVO ESTILO'NOVA LOJA DA OPIUM NO RIO SULT^
nga na Atlanti- gUes (Asjdlto selvagem e Engraca- 1Q61uS /f+i'ufi ¦*-

Pr'S 

COm° J"™" 
SABADO'

i o comediante Renato Na decada de 70, dedicou-se  '•
), lider dos Trapalhoes, aos filmes infanto-juvenis, como .—"representava toda a es- osdosTrapalh5es, masainda rea-
i do cinema nacional". lizou o drama erotico As borbole- ' •'

3 considerava o cineasta tastambemamam. Roteirista, tra- /lAc.A/nii«KltiHl
•ofessor, um parceiro e um dutor, diretor e rato de estudio, LOIIlll VOCC UC&CUUlllUIVf'. Seus companheiros no Tanko era um dos ultimos repre- s -g » ,
Dede Santana e Mussum sentantes de uma epoca em que A 1||pm 91110161116

ilento comico foi descober- publico lotava os cinemas para v
™™leiros' 

...«-» desde a bora em que acorda.

; profissionais da Hora a hora, a revista SUPERINTERESSANTE mostra que em
na opimao t um 

unico dia um cidadao comum consome centenas de

vo, com um filho BHkilowatts de energia e produz dezenas de quilos de lixo.

ciais Alexander Tan- m&k ]H|
ko), Josip Brogoslaw i_ _

StSTclei HM|H Como funciona a cabega

BS de um corrupto.

sileiro em 1948, come- Atraves da psicanalise, das ciencias sociais e da filosofia,

ailBBm SUPERINTERESSANTEajudaadesvcndaromisteriodas

por Eurides Ramos. Tanko: 10 filmes com os TrapaJhSes

A rota de um biscoito

^ 
Only, jeans -J* ate o cerebro.

A amo^io asla no ar

Em SUPERINTERESSANTE, saiba como o cdrebro reune as

informagoes vindas da boca e do nariz, resultando no paladar.
^

BK inlo'ma^o*! <0^»- 3044

3 ÚLTIMAS
APRESENTAÇÕES

0IASI.9E 10

O Spin Doctors toca no Impera tor

QHCUMÀNO

10 filmes com os Trapalhões

•erremet<

MtUtr+n,

ÍE2&sÉiri

^Botafogo
VÁ

Oni^jeans
A emoção esta no ar

lnlo»mêCO«t '0«"' • MS 3044

em seu novo show

rtC.Iia
GDfíii.

Do íundo do meu coração.

Direção Geral; Fa£í de Belém
Produção: Ana Sabugosa

® VASR
imojMTV cvLrumAL

vOCÊ PRECISA DE UM NOVO ESTILO*NOVA LOJA DA OPIUM NO RIO SUL;

Rio Sul 1« Piso. Loja A-21. lei.: (021) 541-2695. Plaza Shopping • 2»Piso. loja 260- A. Tet.:(021) 717-3483 puhü estilo
Idéiasi. I V R O S

SÁBADO no seu JB

sexla-fcira, 8/10/93 JORNAL 130 BRASIL

Vale a pena ver.
Mesmo que você não entenda nada.

Teatro Ijwinema. Dc 5- a Sábado, às 2 l:00li.
Domingo, às 20:00 h.

Dc 2/9 a 31/10.

Living Colour e Spin

Doctors vêm ao Brasil

D'UAS das mais respeitadas
bandas de rock americanas vêm
ao Brasil no mês que vem. O Li-
ving Colour e o Spin Doctors já
assinaram os contratos e confir-
maram as datas de suas apresen-
tações. 0 Living, infelizmente, só
tocará em São Paulo,
dia 23 de novembro,
no Palace. 0 Spin
Doctors fará três
shows: dias 29 e 30 de
novembro no Olímpia,
na capital paulista, e
dia Io de dezembro no
Imperator, no Rio.

O Living Colour já
esteve no país em 1992,
no Hollywood Rock,
quando foram conside-
rados os melhores da
festa. A banda está fa-
zendo agora a turnê
mundial de divulgação
do último álbum,
Stain. 0 Spin Doctors
está tocando em Lon-
dres neste final de se-
mana, na terceira turnê
européia do grupo. No

Brasil, por causa do hil Two Prin-
cess, já venderam mais de 50 mil
discos. Muito pouco perto das 3
milhões de cópias de Pocket ftll of
Kiyptonité vendidas nos EUA e
das 5 milhões em todo o mundo,
resultado que faz do Doctors um
dos maiores fenômenos de vendas
do novo rock americano.

Exposição reúne 
presépios

uANDO continuidade a um
evento que já se tornou tradição, a
Comunidade Emanuel promove a
9a exposição de presépios A luz do
inundo. Em sua edição deste ano, o
evento vai ter lugar no Copacabana
Palace Hotel. Como nos anos ante-
riores, a exposição visa a provocar
uma reflexão sobre o verdadeiro
significado do Natal. Em cartaz de
14 a 19 de outubro, das 14h às 22h,
a mostra terá caráter beneficente e
sua renda reverterá para o trabalho
que a Comunidade Emanuel faz
junto ao Jardim de Infância Pio
XII, na Rua Álvaro Ramos, 525,
em Botafogo.

O jardim de infância atende 150
crianças carentes em regime de se-
mi-internato (das 7h30 às 17h). Ali,
num trabalho sob orientação peda-
gógica, elas recebem assistência mé-
dica e odontológica, além de uma
alimentação balanceada e sadia.
Não apenas as crianças, mas as
suas mães recebem orientação e
exercitam práticas de higiene. Este
atendimento, totalmente gratuito,
só é possível graças à renda obtida
em eventos como a exposição A luz
do mundo.

Seguro alto

para o show

de Jackson

SãO PAULO — A produtora
internacional Mama Concert, a
Xuxa Produções e a DC-Set, res-;
ponsáveis pela vinda de Michael;
Jackson ao Brasil, pagaram, an-1
teontem, quatro apólices de seguro;
avaliadas em US$ 60 mil. Uma,
quinta, só para os equipamentos,;
seria fechada ontem. A apólice de:
responsabilidade civil tem coberta-:
ra de US$ 5 milhões sobre riscos da:
não-realização do show, bilheteria,
acidentes com a equipe do cantor e
público. Mais duas adicionais de;
US$ 1,5 milhão cobrem a instala-1
ção do palco e dos equipamentos. ¦

No estádio do Morumbi será;
montado um sistema de segurança!*
inédito. Até uma hora. antes dos'
shows, um vídeo de três minutos;
mostrará até a localização das am-;
bulâncias e da sala de pessoas per-;
didas. Fora do estádio, haverá um
esquema de trânsito parecido com
o dos dias de grandes jogos. Deu-
tro, 450 seguranças particulares es-
tarão a postos e já foram montados,
postos do Juizado de Menores.

Trapalhões lamentam

a morte de J.B Tanko

ocineasta J. B. Tanko, falecido
na última quarta-feira, de infarto,
no Rio, aos 87 anos, foi, como
poucos realizadores no Brasil, um
homem integralmente de cinema,
um artesão de filmes e sucessos.
Diretor de 10 filmes dos Trapa-
lhões da TV, entre os quais Os
saltimbancos trapalhões, o melhor
de todos, Tanko foi assessor téc-
nico de Carlos Manga na Atlânti-
da, em filmes essenciais como
Nem Sansão item Dalila.

Para o comediante Renato
Aragão, líder dos Trapalhões,
Tanko "representava toda a es-
trutura do cinema nacional".
Aragão considerava o cineasta
"um 

professor, um parceiro e um
amigo". Seus companheiros no
grupo, Dedé Santana e Mussum
(cujo talento cômico foi descober-
to por Tanko), também lamentam
a morte do cineasta,
"um diretor que respei-
tava os profissionais da
arte", na opinião de
Dedé.

Viúvo, com um filho
(o produtor de comer-
ciais Alexander Tan-
ko), Josip Brogoslaw
Tanko nasceu em 1906,
na Iugoslávia, e come-
çou a carreira como
documentarista, em seu
país. Naturalizado bra-
sileiro em 1948, come-
çou a trabalhar na Ci-
nelândia Filmes, como
assistente de direção de
Escrava Isaura, dirigido
por Eurides Ramos. Tanko:

Apesar de estrangeiro, Tanko a-
daptou-se totalmente ao espírito
da chanchada carioca. Dirigiu seu
primeiro filme, Sai de baixo, com
o palhaço Carequinha, na produ-
tora Herbert Richers, que ajudou
a fundar, e ali realizou uma série
de chanchadas e filmes carnava-
lescos, com comediantes como
Grande Othelo, Zé Trindade, An-
kito, Ronald Golias e Costinha.
Sempre com alto tino comercial,
também adaptou Nelson Rodri-
gues (Asfalto selvagem e Engraça-
diiilta depois dos 30) e fez policiais
(Massacre no supermercado).

Na década de 70, dedicou-se
aos filmes infanto-juvenis, como
os dos Trapalhões, mas ainda rea-
lizou o drama erótico As borbole-
tas também amam. Roteirista, tra-
dutor, diretor e ralo de estúdio,
Tanko era um dos últimos repre-
sentantes de uma época em que o
público lotava os cinemas para
ver filmes brasileiros.

Nas bancas

Horá a hora, a revista SUPERINTERESSANTE mostra que em

um único dia um cidadão comum consome centenas de
kilowatts de energia e produz dezenas de quilos de lixo.

Como você desequilibra

o meio ambiente

desde a hora em que acorda.

Como funciona a cabeça

de um corrupto.

A rota de um biscoito

até o cérebro.

Em SUPERINTERESSANTE, saiba como o cérebro reúne as

informações vindas da boca e do nariz, resultando no paladar.

Tudo isso e muito mais na revista

Através da psicanálise, das ciências sociais e da filosofia,
SUPERINTERESSANTE ajuda a desvendar o mistério das

pessoas insensíveis à ética.

1



Bjj^Hclada tornando aulas de ("Grande, audacioso e fali-

Rnmnnimn saber onde* 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦ quandosetrataderestauran-

Alias, um dos bem norar que o

Hotel Miramar, Paulo %:: .>••-
Cesar Farias, recem-pro- 'A^. ,f ¦
movido ;l llS^H^^^H 0 texto e de um otimismo

Ah, se todos os PCs . ^«C 'Kfll^^BH adorar
Farias fossem

anomia significa: H| j ^F I

H| em Paulo e
l|jy|jykHHUuUUkkJHIHIIiiHil^^l K> respon-

Leticia Sabatella Artes e Oficios. Internacional dia ¦* savel pela edi9ao, avisa que
embarcou com a fi- Saudade nao devia 19 de outubro, no Br, 

'Wjj^^^^^Ejk saiifmufto 

mai^gente do que
fami- ? Dia 1||

ra Municipal do ? O restaurante KJ
A feijoada do Rio homenageia Expresso Brasil Em familia

Othon Palace, jornalista Carlos reabnu a todo va- ^|PMHHHHRfl|ljw& .J^HHIHpjHHH Pela seeunda ve? Ana Tn-
partir de amanha, Castello Branco por, e com o maior £u, comendo demais? Nao seja gulosa, Cristiana bim erava um dueto com
estara inauguran- com a medalha Pe- sucesso, no Casa Oliveira. E cuidado: comer engorda Tom, seu marido. Ambos en-
do um novo vi- dro Ernesto (post Cor. Maria Cecilia —¦ ' trara'm em estudio para regis-
sual. Lindo, assi- mortem). Mereci- Motta criou novos "D/VI" l^llifT/^ A O livro Pele de Gaya— 0 amor entre trar O bem do mar, no disco
nado por Sonia dissima. menus, todos sen- * V/IjIjitIIv/I mulheres, da editora Numen, que foi lan- que acompanha o'songbook
Gallo. ? O Rio Conven- sacionais. ?ad° ?ntem «a livraria Boucherie, na Gavea, esta causando que Almir chediak prepara

A jornalista Ro- tion Bureau con- ? Esta semana polemica. . . sobre a obra de Dorival
se Esquenazi langa vida especialistas houve gente que ^°'s s°c'os da editora se desligaram, alegando nao querer ter Caymmi.
dia 21, as 20h, de turismo do teve, a custa do seus nomes a^ociados a um livro desse tipo. E a Umlivros se Alem do piano de Tom, o
livro No Hotel do mundo inteiro pa- pais, seus 15 mi- recusa a comP.rar c!uaIcllier exemplar, dizendo que nao trabalha cello de Jacques Morelem.
tempo, pela Editora ra seu Seminario nutosdefama. com pornogra ia. ' baun.
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mudou Uido de um^ez.

Vocfi nao preclsa ser «o AOrlean feztudo pra mim. Paptldt parKfr. Pl»otlpo«bua TqpftwHHIm, fj 01 3-000, ;l 1
radical. Podecome^ar Tern coisas lindas, centenasde corrida, em iatobi I06 diversascorese ingres»smBiihocmdoTatroMunidpiou f.-¦¦
pelo piso. depois o papel colocafJoripida, limpa. padmnagens para os ou pau marfim, modelos, nfc '|g Sf$f»irS i»fc i^JwoT*1' SI^^F 1H^^^^H|^^HEQmmM|Hde parede, persianas, um E pre^os que nJo hj santo maisdivereos ttfcolocado: 7 990 iVtMtnidmhar)i»ig«<i>iciio8«aifcaL
tapetinho aqui outro all que resists. ambientes. n OQA .5 Ap&oick»doespe<jciib.sinpet» 3 31
vaimudandoaos poucos. Rolo.colocado. 4,ww> ll "fn"^ocmoseripCTmiIi<£"mcntc

I \ Potrodnio BANCO R£AL ® I H

\l\bzartewn Bmsileiro h s&vmd

Excepcional coleção de tapetes
caucjjianos. Tapetes persas e

kilims novos e antigos com
certificado dt origem. Importação

direta do Oriente s«.m
atravessad o res. Tapetes de vários

tamanhos t qualidades. Um a
excelente oportunidade para

arquitetos e decorrddrn," .' ' *\ '. '• ••'. ¦••; ' '',}£$;'¦ ^
Dt 9 a 24 de outubro,

d» 10 às 3Sh.
Domingo das li as 22h.

Apoio, erganiii^ie i tontultoiii.

*?4iál\4
wiuiTAPETES PIRSAS

SOAKOSDHTRAmCAO HUM
U )JA 20.1: C 322-0317

MEUMARU»'. PABJPA1 '.
cneowv

ALVORADA
M ¦«.»

MARCAS FAMOSAS BI PRONTA-ENTREOA
Unho: Blazer 6.500, / Vestido 4.950.1 Sala 3.500,. Visconde de Plraji, 5501 Sala 408 - Ipanema. Alexandre Calara, 43 • Gralaú - 589-3022. Rua Escobar. 72 - Sio Cristóvão • 589-7523Que tal um momento

de prazer, após um dia
de trabalho, curtindo o
som ao vivo do cantor

JOTAN e seu violão.
HAPPY RIO'S

um começo de noite
mais agradável para
quem gosta de viver¦ bons momentos.

De 2? a 6? leira
das 18:30 às 21:30 horas.

TeatrpjmunicipalOOMU-JO DOliUOOOOlWW MMikOUCUtAUA M UtADOH CtUUA

BANCO REAL

Apronta:

-^w..^»v*v«ií v^Vm^MHHBk • _w«aR8SSílBWl^«WBB»í^? - ••'

A gente mudou tudo de uma vez
Camantoe Frâas,
Platéia e Balcão Nobre
Balcão Simples
Galeria
Ingressas tu Bilheteria do Tenro Municipal ouna Agência Ipanema do Banco Rol (Ak Voaiodc
dcPinjU»-.\djslOhlíMO,aif«.Pagurénto em dinheiro ou cheque do Banca ReaL
Após o início do espetáculo, o inncsso
na sala do concerto será permitido somente
no intervala

Patrocínio BANCO REAL

José Aparecido foi visto
jantando, na última terça-fei-
ra, no restaurante Chico Mi-
neiro, em Belo Horizonte,
com David Eugene Sweifel,
cônsul geral dos Estados
Unidos no Rio de Janeiro.

Alguns quilos mais magro
e esbanjando saúde, Zé jura
que volta para Portugal em
30 dias. E que se o médico
não lhe der alta, ele mesmo se
dará.

Idéias
Brasília vai sediar de 3 a 6

de novembro uma grande
conferência nacional de cul-
tura, que pretende se tornar
anual.

Organizada por uma
ONG, e dirigida pelo inglês
quase brasileiro Johnny Ho-
ward, o fórum se chamará
Cult, uma brincadeira com a
quase homônima Cut.

Troca-troca
Omar Fontana deixa a

presidência da Transbrasil
em abril, e passa a presidir o
conselho da empresa. No seu
lugar, assume seu genro.
Fontana vai morar em Or-
lando.

CALÇADÃO

Sônia Braga trocou o
tênis por um esporte mais
emocionante: alpinismo.
E mais: como Sônia ad-
quiriu o ritmo do idioma
inglês, deve dar uma reci-
ciada tomando aulas de
português.

Quando começar Tie-
ta, vai estar tinindo.

Homônimo
PC Farias é um novo e

bem-sucedido garçom.
Aliás, um dos mais bem
pagos da cidade.

Mas não adianta a Po-
lícia Federal comemorar.
Trata-se do ex-commis do
Hotel Miramar, Paulo
César Farias, recém-pro-
movido por excelentes
serviços prestados.

Ah, se todos os PCs
Farias fossem iguais.

Coincidência
Segundo o Aurélio,

anomia significa: ausên-
cia de leis, de normas ou
de regras de organização.

Letícia Sabatella
embarcou com a fí-
lha Clara para Cu-
ritiba. Visita fami-
liar.

A feijoada do
Othon Palace, a
partir de amanhã,
estará inauguran-
do um novo vi-
suai. Lindo, assi-
nado por Sônia
Gallo.

A jornalista Ro-
se Esquenazi lança
dia 21, às 20h, o
livro No túnel do
tempo, pela Editora

Artes e Ofícios.
Saudade não devia
ter idade.

Dia 14, a Câma-
ra Municipal do
Rio homenageia o
jornalista Carlos
Castello Branco
com a medalha Pe-
dro Ernesto (post
mortem). Mereci-
díssima.

O Rio Conven-
tion Bureau con-
vida especialistas
de turismo do
mundo inteiro pa-
ra seu Seminário

Internacional dia
19 de outubro, no
Copacabana Pa-
lace.

O restaurante
Expresso Brasil
reabriu a todo va-
por, e com o maior
sucesso, no Casa
Cor. Maria Cecilia
Motta criou novos
menus, todos sen-
sacionais.

Esta semana
houve gente que
teve, à custa do
país, seus 15 mi-
nutos de fama.

PEOPLF. APRESENTA

JOÃO NOGUEIRA
E CINCO PASSO
IIO.IK \S 23 HORAS - i I IIMA SI- MAN \

CASA JÚLIO -55 ANOS
LAVAGEM E RESTAURAÇÃO

DE TAPETES E CORTINAS
VENDA DE ARRAIOl OS C PElEÇOS

PROMOCIONAIS
TEl 2HS-7H.'K) - M^'7498

TAPETES
ARRAIOLOSGALERIA CINEMAST AR COPACABANARua Barata Ribeiro, 502 Ij.l

Tel.: 256-2035

OS SOCIALIGHTS NO HIPPOPÓTAMUS

rio^s restaurante
Parque do Flamengo, s/n 9

(Em frente ao Morro da Viúva)"telefone: (021) 551-1131

PENSOU EM VIDRO! PENSOU EM LEDO!
Vidraçaria e Decorações

LEDO
Rua Conde de Bonfim, 725 - Lojas B/C

PBX 208-4998
Tampos para mesa em cristal
Decoradores e Projetistas ¦ Tudo em Vidro

JORNAL DO BRASIL sexta-feira, 8/10/93 o 3

FASHIÒN MAU - 2° PISO

Cuidado,

ministro
O ministro Jerònimo Mos-

cardo tem trabalhado não só
até altas horas da manhã, co-
mo aos sábados c domingos.
Seus amigos mais próximos
estão preocupados e concluí-
ram que ou ele organiza uma
agenda mais racional ou, cm
uma semana, fica com a ida-
de de Antonio Houaiss.

Vão providenciar a se-
guinte placa para Moscardo:"O Ministério da Saúde ad-
verte: o Ministério da Cultu-
ra é prejudicial à saúde."

Providências

Um grupo de empresários
cariocas organiza o movi-
mento antiviolência Dê um
tempo pro Rio. À frente está a
economista Clarice Pechman,
coordenadora do Pensamen-
to Nacional de Bases Empre-
sariais do Rio.
A primeira manifestação se-

rá no dia 26 de novembro, e a
idéia é paralisar a cidade por
dois minutos.

Para pensar.

Madonna |
í Lady Madonna é \
i uma artista que dá i
: pouco trabalho. Isto é ;
i o que está achando a j
: produção brasileira, j
i Por enquanto. O per- \
: sonnal ride (exigências i
; pessoais) da cantora, ;
i que ainda não chegou, j
| ocupa apenas uma pá- j
i gina e meia, e Madon- :
• na se coloca à disposi- *:
: ção para negociar j
: qualquer item que não j
; possa ser atendido. j
: Tipo: se não encontrar •
: cereja, serve uma jaca. \

Danuza Leão

II 

K I /vf c/LUK CARLOS VINHAS, RUA I
IniL DECASSIAELUIZEMQJAN0 I
¦DOMNGOl / HnaVhddudcMonif,39• Ipanema• Tcb.:267*5757 • 287*14971

A Orlean fez tudo pra mim. Pawl d» par«H.
Tem coisas lindas, centenas de
colocação rápida, limpa, padronagens para os
E preços que n5o há santo mais diversos
que resista. ambientes.

FM.çolQçqft),
a partir de:
3.397,

Shopping da Gávea. 3p. Tel.: 294 1043
Casa Shopping. BI.A. Tel.:325 7336. Rio Design. T. Tel.:259 7718.

Você não precisa ser tão
radical. Pode começar
pelo piso, depois o papel
de parede, perslanas, um
tapetinho aqui outro ali e
vai mudando aos poucos.

Plw tipo tábua
Sfitüdiem jatobá, Ipê
ou pau marfim,
m2 «toado;
2.890,

Tqp+tw Hlllm.
diversas cores e
modelos, nfi
7.990,

Super Zé La Braga Elogios mil

pAT PAI\W A ^ "vro ^aya — ^ amor entre
i V/JjIj1t11v/x\ mulheres, da editora Numen, que foi lan-
çado ontem na livraria Boucherie, na Gávea, está causando
polêmica.

Dois sócios da editora se desligaram, alegando não querer ter
seus nomes associados a um livro desse tipo. E a Unilivros se
recusa a comprar qualquer exemplar, dizendo que não trabalha
com pornografia.

Alô, Itamarati. A capa da
revista Traveller Business,
editada em Hong Kong, traz
na sua edição de setembro o
Pão de Açúcar, com a seguin-
te chamada: "Big, brash and
broke, Brazil still beckons"
("Grande, audacioso e fali-
do, o Brasil ainda se move").

Mas o melhor está no cor-
po da matéria, de dez pági-
nas. "O Rio parece uma or-
gia de hedonismo, onde é
difícil saber onde começar,
quando se trata de restauran-
tes ou de vida noturna." Ain-
da tem melhor: "É difícil ig-
norar que o Brasil funciona
como o motor da economia
da América do Sul." "Agora
aue a Varig voa direto da
Ásia, é inconcebível que os
empresários daqui não des-
pertem para aquele gigantes-
co mercado."

O texto é de um otimismo
assustador.

O presidente vai adorar
saber disso.

Frisson
Será lançada dia 18, no

Automóvel Clube de Belo
Horizonte, a versão 93/94 do
livro Sociedade mineira, que
relaciona as personalidades
de Minas que moram no Rio,
em São Paulo e Brasília.

Daniela Portella, respon-
sável pela edição, avisa que
mudanças ocorreram. E que
saiu muito mais gente do que
entrou.

Em família
Pela segunda vez, Ana Jo-

bim grava um dueto com
Tom, seu marido. Ambos en-
traram em estúdio para regis-
trar O bem do mar, no disco
que acompanha o songbook
que Almir Chediak prepara
sobre a obra de Dorival
Caymmi.

Além do piano de Tom, o
cello de Jacques Morelem-
baun.

Cristina Granato

u, comendo demais/ Nao seja gulosa, Cnstiana
Oliveira. E cuidado: comer engorda
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o Execuflo do hlno 13h30 o Bateboca. Debates
8h1B o Talaourao 2° grau. 17h 0 Cluba da crianga.8h30 O £ da manhl. Infor- Inlantllm,"w0 1Bh30 O Corpo santo. Novo-9h30 O Discovery. Hoje; On- la. Reprise
10h o Canta canto. Inlanlll ' ° nallsnco
lOMO o Mettre. aqualaqua ^ ° iladoapranda 20hX o Jomal da Manche-11h o Onda viva — A» al- te —1« edif*o. No-fabetlzapOes na at- ticlirlo naclonalcol> 21h30 o Enigma. Sirle. Ho|e:11H30 o Inltallano Teu no me i Marllla
12h O Rada Braall — tar- 22h30 O Ulysses. o cldadloda. Notlci&rio Document&rlo
12H30 o Rio notfclaa 23h30 O Momento econft-
12H46 O Naqflaa Unldaa. In- mlco. Boletlm econft-

formatlvodaONU "to

coSa"^ " **"

18H30 OSala • mala. Infor- 8h o Dlaadla
19h 0r., 

^ 

° ^0I'"d* OfSl'r*c'-

21h30 o flada Braall — nol- -|5h1b O Silvia Poppovlc.

earantiu,em 10mironico,queomo- 23h3°°SSJSmuANSl misosupermarket. oa-S» me show
livo de cantar em ingles nao e co- -rn Jg- < 0h3° 0 Vlda° notice, in- i7h45 o Faixa especial do
mercial. "E o idioma que tern mais a Al PlOCOI^A . M-.— 18h« 0 ^
ver com 0 tipo de musica que nos V I I j\ jf1 I I I I li V I J I /I I I ,1 1 ? O Enoerramento rlosobreocampo
tocamos. Alem disso, eu nasci na ItIWUI i/UVjT ViUjUlVV Qlobo  ,MoSlSRilW-

Curitiba faz hoje uma previa do k. S«S5»=r ZlzSSZ
raodiHcoua sua formasao habitual. 'LjvWpOOl 

Otatorio', illCUrSaO SE2E" —£-»

e Andrea £An'toni Jdo bateTsta do eX-Beatle na JTlUSica erudita faz a Mar» Pee 
- a molher de McCartney. J"™°»£"¦«"» »-

a ir a Df Um PaPel °lue nao ex'ge voz tao aguda, mas uma i2Mo 0 rj tv 0h30 0 Jornal da noite. No.Altredo Petroh, osshowsnoBrasil martha feldens tessitura muito espetifica. A Angela se revelou "h ° jomai hoje
contaratamberacomosbrasleirw t~\ mdhor voz para o paper, explicou. '""SSS 2 IEXSL.Fabio Tabach, no baixo, e ar I 

uditira—RstriahoielnoitmoTeatro Angela Barrae goiana, fezmestradonos Esta- K mm
Catalano, na guitarra. 0 aproveita- ¦ ukuiba tstreianojeano te no leatro ^ 14hi6ose»«o da tarda. ^ 0^Z »aiar com
men to de musicos brasileiros na ii 

fmSdaS Is Samente STtoTSM «. .STTL
: SnmfeaTS Zta?^SiK sinfonica eautobiogriiicade Paul McCartney-o pouco tempo ela gravou Tom Jobtannmaroupa- tt^SSUi
' economizar nos 2clStOS * aornitlll rrpm liripn AnimQrlu r*nm r\ nnnpl Hp T^pp pIq T0I. (0&1) 589-0909

m „e» Liverpool Oratorio — fe>ta em parceria com 0. gem unw. Aiunuod com.o papei ae Mdry ijvs eid 17h 0 Radical chic. Game —
: Narraine. De acordo com ele, 0 se- _tm in(,|As p,)ri cnh fl rpwnria rln acha que vai conseguir — mesmo cantando show 61,45 0 o'o"^8^ic^r. An mmn com itinpoHn maestro mgies Lari uavis. aoo a regencia ao i7hao o Escoiinha do pro- 81030. gundo disco do grupo sera lan|ado maestro Emarfuel Martinez e tendo 0 tenor Ma. tempo todoem ingles-ta 0 publico entender ,H3r,s1icoimundo 7h1s 0-E£ffi&*BS2}-
; ein outubro ou novembro na Italia, zias de oiiveira e a soprano Angela Barra nos mensagem da obra de McCartney. A musica^ 18h O Sonho mau. Novela nense
: e so devechegaraoBrasil em Janeiro. papeis principals, 0 oratorio vai levar ao palco do muito transparente, 0 lirismo, a paixao e a tensao 18hB6 0 7h30 °^ruinde'Re""

Na ultima vez em que esteve no Guaira quase 300 artistas - tres corais, cinco Passara na melodia e na orquestragao , garante. ladeAnwrnocaimon 8h30 0 lgr,ia dB grapa. Re.
; Brasil, Narraine lembra ter compra- solistas e uma tra com 90 m{lsicos. 0s tres Jomo 

em toda a obra esta presente a linha melo- 19h45 0 w N°'tels'10,0" 
^ vanecadesdo cercade 30 CDs de musica brasi- dias de apresenta?ao - 8, 9 e 10 - serao na dica caractenstica do trabalho de PaulMcartney,

leira, apesar de garantir que nao teve verdade uma previa do espetaculo, que deve ser ® maestro Martinez acha que a obra sera facilmen- Bonedito Ruy Barbo- trevistas
tempo de ouvi-los ate hoje. Talvez remontado em dezembro e apresentado para 0 {® 

assimilada pelo publico. 0 teatro esta distri- q g|obo rep4rt#r 
12h 0 S4rk.m°io"d"'No"'

por isso, a mencao do nome de Mil- nroDrio Paul McCartnev aue vem ao Brasil fazer buindo junto com os mgressos Iibreto com todas jomaiistico nhao o cNTesporta.Espor-
ton Nascimento e Ivan Lins lhe te- LJ,s em Sao Paulo e Curitiba. a« traduzidas e explicates de cada um dos — ° 

12h45 0 Z° d. a^0. Not,
fllia nflfPPido tno CStrflnhfl Pfir^un- Al 1 .. T>*' *j j OltO mOVllUGIltOS da obni. umaprmavera ciArio sobre esportesnna pareciao tao estranna. rergun A obra de McCartney e Davis e considerada 0 esnetacnln tem mm hnn p meia de duracan ohso oJomaidaciobo dea^o
tado sobre qual 0 musico brasileiro ,.m desafj0 nei0<i anis solistas nrincinais Mams U espetaculo tem uma nora e meia de dura?ao, 1h20 0 C0^g0 F(lme:0 i3h o Patru|ha a|
mais conhecido na Italia, Narraine dolr em Sa pela UdveSlde 

Sem int?rval°- Eie eonta a vida de Paul McCart- 3h36 o Z±mo. S6rle. —ova,da*,
foi obrigado a recorrer ao amigo de SS3S uS aLSS cuy' fmist"rand° 

real'dade e fantasia' Alem de 14 °r™' Vari8da"

Petroli "E 0 Toauinho" °ISil S?L SShanti e Mary Dee, ha outros seis personagens, ^ 0 Pnmo cn«ado. s*. i7k o cidmh. nvra. oeba-
I tJLi 

®S " 
,uraraffl fad0 

"° Grande. doacha <W:ela,tem interpretados pelos cantores Pepes do Valle (bai- "ow*™-Apesar do sucesso - chegaram desafios do canto linco, do oratorio e da musica } F^tima Castilho (mezzo-soprano). 0 menino ™ ° 
^ ^ao decmo lugar nos top hUs dos popular". Mas acred,ta que 0 resultado final sera L s> a(lchov do 

P0 
Cai!arillhos de Manchete 1— 

° £¦ - —
fcstados Unidos —, 0 Double You "fantastico . Musicalmente, somos todos beatle- Novo Hamburo sopranino tambem participa da t8i. (021) 235-0033 i9h3o o QuadaiupaNoveia
ainda engatinha na historia da musi- maniacos, vainer muito bom". Ele tambem apre- montagem, sem'um papel wpecifico, fazendo um ?h 

°^° ""mad,,
ca mundial. A banda foi formada cm a obra pelo conteudo de sua mensagem. jogo de timbres com Qs demais solistas e os dois 7hao 0 an.m.d., aoh« o
em 1991, originariamente sem Petro- diferente das operas que nos estamos acostumados coros adultos e 0 infantil. Na orquestra, atuarao 8h ° Acraditaaaquiaar go.Emrevistas0 0
li, que logo depois, porem, se incor- a interpretar. A hitoria comega com a guerra como s0(js(as em diferentes movimentos Simone °221,30 0ISwSSaS6, •
porou ao grupo. A lideranga de Wil- termma com uma mensagem de paz e esperanga, Rjtzmann Savitski, no violino, Romildo Wein- hhso oGuiiharmaTaii.s*- 0h3o o Pomo» do mundo. 23h
lie Narraine nao se resume ao palco: pnncipio da revolu?ao social dos anos 60. gartner) no violoncei0) Alexandre Busch, no come 12h 0 Manch(rt. Mportl. 1h30 

Turismo
foi a partir de sua inicial que surgiu Emanuel Martinez escolheu os solistas pelas ingles, Jose Costa Filho, na trompa, e Marcos va E8P°rtlvo .ncontro a a*

nome Double You. suas caracteristicas e as necessidades da obra. "O Cesar Xavier, no trompete. ¦ Os fllmes da TV estao na revista Programa.

DlvulflapJo Arqulvo
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Ulysses na Corais de Niteroi

nWpg| Manchete 

jP ^ 

reunidos em disco

^jMseumaiseontundentediscurso, em outubro Coral do Centra Educacio- minuimos
•• de 88, Ulysses Guimaraes ajudou a popularizar h « V ijf 4V |- nal de Niteroi e 0 Ex Centrico esco

cetebre^ — COraI ^ormado'em sua ma'°* Enquanto 0 Coral

#/' Eduardo Escorel." ' - -" • Escorel (esq.) dirige o esjjecial

^ 
O programa e dividido em cinco sobre a trajetoria de Ulysses

Othon Bastos. Com musica de Her- ¦ - Em 84, durante a campanha das
(| . melino Neder, 0 documentario refaz "Ww Diretcsja, ele e ovacionado por um

I a trajetoria politica do ex-deputado 1" milhao de pessoas que lotam a
e entremeado por imagens da ensea- JL ' 

g Candelaria e 0 reconhecem como

j 
' da de Parati, onde ocorreu 0 aciden- principal articulador daquele movi-

W homem 
"que desbravou os caminhos Eduardo Escorel e 0 discurso do

| 
' 

V da cidadania", como narra Othon. ex-deputado no ato de promulga-
X v'. Defensor da legalidade, Ulysses e tratado como ?ao da nova Constituigao. "Discordar, sim. Di-

um politico moderado — sempre interessado no vergir, sim. Descumprir, jamais. Afronta-la,
^^2* fortalecimento da democracia. nunca. Traidor da Constituigao e traidor da

tfk * ^ma ^as 'maSens ma's contundentes mostra patria", ele assinalara, como que antecipando
m- as dec'ara?®es do deputado ao ser oficializado futuras crises. No dia 12 de outubro de 92,

candidato a sucessao do ex-presidente Medici Ulysses pediu um helicoptero ao assessor Os-
em 73, pelo colegio eleitoral. "Nao e 0 candidato waldo Manicardi. Partiria de Angra dos Reis

I 
'J: s? que vai percorrer 0 pais. E 0 anticandidato, para para Sao Paulo. "Fui ao heliporto espera-lo. E

denunciar a anti-elei?ao, imposta pela anticons- ele nao chegou", lamenta Oswaldo. Em seguida,
Narraine: pop italiano cantado tituigao", afirma, num momento em que fazer Othon conclui: "Foi assim que morreu. No mar que
cm ingles faz sucesso no Brasil oposigao ao regime representava risco de vida. tanto amava e sem 0 velorio que ele nao queria".

ArnaldoAlves

MgiiiSSiii

O maestro ÈmãnueíMartinez (ssq.) e os cantores Ângela Barra e Maizias de Oliveira

Arquivo

E,

SÍLVIO BARSETTI

IM seu mais contundente discurso, em outubro
de 88, Ulysses Guimarães ajudou a popularizar o
célebre verso de Fernando Pessoa: "Navegar é
.preciso; viver não é preciso", bradou. Elevado
ao posto de timoneiro da resistência democráti-
ca, Ulysses se dizia caçador de nuvens e caçado
por tempestades. Ao deixar a presidência do
PMDB, em 91, desafiou o destino com uma
declaração certeira. "Vou morrer fardado e não
de pijama". Um ano após o acidente de helicóp-
tero que culminou com o seu desaparecimento, o
Doutor Diretas volta a ser homenageado esta
noite, a partir das 22h30, com a exibição pela TV
Manchete do documentário Ulysses, Cidadão, de
Eduardo Escorei.

O programa é dividido em cinco
blocos e tem a narração pausada de
Othon Bastos. Com música de Her-
melino Neder, o documentário refaz
a trajetória política do ex-deputado e
é entremeado por imagens da ensea-
da de Parati, onde ocorreu o aciden-
te. Depoimentos de várias personali-
dades enfatizam a importância do
homem "que desbravou os caminhos
da cidadania", como narra Othon.
Defensor da legalidade, Ulysses é tratado como
um político moderado — sempre interessado no
fortalecimento da democracia.

Uma das imagens mais contundentes mostra
as declarações do deputado ao ser oficializado
candidato à sucessão do ex-presidente Mediei
em 73, pelo colégio eleitoral. "Não é o candidato
que vai percorrer o pais. É o anticandidato, para
denunciar a anti-eleiçào, imposta pela anticons-
tituição", afirma, num momento em que fazer
oposição ao regime representava risco de vida.

Escorei (esq.) dirige o especial
sobre a trajetória de Ulysses

Em 84, durante a campanha das
Diretas já, ele é ovacionado por um
milhão de pessoas que lotam a
Candelária e o reconhecem como
principal articulador daquele movi-
mento.

Outro momento destacado por
Eduardo Escorei é o discurso do
ex-deputado no ato de promulga-

ção da nova Constituição. "Discordar, sim. Di-
vergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la,
nunca. Traidor da Constituição é traidor da
pátria", ele assinalara, como que antecipando
futuras crises. No dia 12 de outubro de 92,
Ulysses pediu um helicóptero ao assessor Os-
waldo Manicardi. Partiria de Angra dos Reis
para São Paulo. "Fui ao heliporto esperá-lo. E
ele não chegou", lamenta Oswaldo. Em seguida,
Othon conclui: "Foi assim que morreu. No mar que
tanto amava e sem o velório que ele não queria".
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Double You

faz mais um

show no Rio

DePOIS do grande sucesso de
sua primeira turnê brasileira, em ju-
nho deste ano, quando quebrou o
recorde de lotação do Imperator, o
grupo italiano Double You—áo hit
Please, don't go — está de volta ao
Brasil. Esta nova turnê, que come-
çou em Vitória, já passou pelo Cane-
cão e ainda incluiu Curitiba, Juiz de
Fora e Cataguazes. Eles também to-
caram em subúrbios do Rio, como
Santa Cruz, Campo Grande, Ilha do
Governador e chegam neste domin-
go à RioSampa. Uma verdadeira
maratona.

O retorno ao Brasil pode ser con-
siderado uma continuação da turnê
de junho, que tinha como objetivo
lançar We ali need love, primeiro
disco do grupo. Tudo isso porque,
desde aquela época, as músicas Plea-
se, dofi't go e Who'sfooling who per-

j manecem entre as cinco mais toca-
das pelas rádios brasileiras. O líder e
vocalista da banda, Willie Narraine,
garantiu, em tom irônico, que o mo-
tivo de cantar em inglês não é co-
merciaí: "É o idioma que tem mais a
ver com o tipo de música que nós
tocamos. Além disso, eu nasci na
Inglaterra", preferiu responder.

Nesta nova turnê, o Double You
modificou a sua formação habitual.
Além dos tecladistas Franco Amato
e Andréa de Antoni, e do baterista
Alfredo Petroli, os shows no Brasil
contam também com os brasileiros
Fábio Tabach, no baixo, e Marcelo
Catalano, na guitarra. 

"O aproveita-
mento de músicos brasileiros na
banda foi apenas uma medida para
economizar nos gastos", admitiu

: Narraine. De acordo com ele, o se-
: gundo disco do grupo será lançado

em outubro ou novembro na Itália,
: e só devechegar ao Brasil em janeiro.

Na última vez em que esteve no
; Brasil, Narraine lembra ter compra-

do cerca de 30 CDs de música brási-
leira, apesar de garantir que não teve
tempo de ouvi-los até hoje. Talvez
por isso, a menção do nome de Mil-
ton Nascimento e Ivan Lins lhe te-
nha parecido tão estranha. Pergun-
tado sobre qual o músico brasileiro
mais conhecido na Itália, Narraine
foi obrigado a recorrer ao amigo
Petroli. "É o Toquinho".

Apesar do sucesso — chegaram
ao décimo lugar nos top hits dos
Estados Unidos —, o Double You
ainda engatinha na história da músi-
ca mundial. A banda foi formada
em 1991, originariamente sem Petro-
li, que logo depois, porém, se incor-
porou ao grupo. A liderança de Wil-
lie Narraine não se resume ao palco:
foi a partir de sua inicial que surgiu
o nome Double You.

Narraine: pop italiano cantado
em inglês faz sucesso no Brasil

McCartney clássico

Curitiba faz hoje uma prévia do
'Liverpool 

Oratorio', incursão

do ex-Beatle na música erudita

MARTHA FELDENS

I URITIBA — Estréia hoje à noite no Teatro
¦ i Guaíra a primeira montagem latino-ameri-
^ cana e a quarta em todo o mundo da obra

sinfônica e autobiográfica de Paul McCartney — o
Liverpool Oratório — feita em parceria com o
maestro inglês Carl Davis. Sob a regência do
maestro Emanuel Martinez e tendo o tenor Ma-
zias de Oliveira e a soprano Ângela Barra nos
papéis principais, o oratório vai levar ao palco do.
Guaíra quase 300 artistas — três corais, cinco
solistas e uma orquestra com 90 músicos. Os três
dias de apresentação — 8, 9 e 10 — serão na
verdade uma prévia do espetáculo, que deve ser
remontado em dezembro e apresentado para o
próprio Paul McCartney, que vem ao Brasil fazer
shows em São Paulo e Curitiba.

A obra de McCartney e Davis é considerada
um desafio pelos dois solistas principais. Mazias
de Oliveira, doutor em música pela Universidade
de Indiana, nos Estados Unidos, atualmente radi-
cado no Rio Grande do Sul, acha que- ela tem
"desafios do canto lírico, do oratório e da música
popular". Mas acredita que o resultado final será"fantástico". "Musicalmente, somos todos beatle-
maníacos, vai ser muito bom". Ele também apre-
cia a obra pelo conteúdo de sua mensagem. "É
diferente das óperas que nós estamos acostumados
a interpretar. A hitória começa com a guerra e
termina com uma mensagem de paz e esperança, o
princípio da revolução social dos anos 60."

Emanuel Martinez escolheu os solistas pelas
suas características e as necessidades da obra. "O

tenor faz o papel de Shanti — o próprio Paul
McCartney. O papel exige um tenor mais pesado,
não um tenor lírico, ligeiro ou dramático. A sopra-
no faz a Mary Dee — a mulher de McCartney.
Um papel que não exige voz tão aguda, mas uma
tessitura muito específica. A Ângela se revelou a
melhor voz para o papel", explicou.

Ângela Barra é goiana, fez mestrado nos Esta-
dos Unidos e iniciou sua carreira musical pelo
popular, mais exatamente pela bossa nova. Há
pouco tempo ela gravou Tom Jobim numa roupa-
gem lírica. Animada com o papel de Mary Dee ela
acha que vai conseguir — mesmo cantando o
tempo todo em inglês — fazer o público entender a
mensagem da obra de McCartney. "A música é
muito transparente, o lirismo, a paixão e a tensão
passam na melodia e na orquestração", garante.
Como em toda a obra está presente a linha meló-
dica característica do trabalho de Paul Mcartney,
o maestro Martinez acha que a obra será facilmen-
te assimilada pelo público. O teatro está distri-
buindo junto com os ingressos libreto com todas
as letras traduzidas e explicações de cada um dos
oito movimentos da obra.

O espetáculo tem uma hora e meia de duração,
sem intervalo. Ele conta a vida de Paul McCart-
ney, misturando realidade e fantasia. Além de
Shanti e Mary Dee, há outros seis personagens,
interpretados pelos cantores Pepes do Valle (bai-
xo) e Fátima Castilho (mezzo-soprano). O menino
Rafael Lopes, gaúcho do grupo Canarinhos de
Novo Hamburo, sopranino, também participa da
montagem, sem um papel específico, fazendo um
jogo de timbres com os demais solistas e os dois
coros adultos e o infantil. Na orquestra, atuarão
como solistas em diferentes movimentos Simone
Ritzmann Savitski, no violino, Romildo Wein-
gartner, no violoncelo, Alexandre Busch, no corne
inglês, José Costa Filho, na trompa, e Marcos
César Xavier, no trompete.

Educativa ...
Tol. (021) 292-0012
8h10 O ExtcuçAo do hinonaoional
8H15 O
8h30 O
9h30 O
10h O
10b 30 O
11H O

11h30 O
12h O
12H30 O
12H46 O
13h O
14h o

14H30 O

16h o
16h30 O
16h O
18H30 O
19h O
20h O

20h20 O

20h25 o
20h30 O
21H30 o
22h O
23H30 O

0h30 o

6h o

Teloourao 2° grau.
Ê do manhft. Infor-mativo
Dlscovery. Hoje: Ou-tomberg
Canta conto. Infantilcom Bla Bedran
Mostre, aquela quoaprondo
Onda viva —Atai-
fabatizaçAea na es-cola
In italiano
Rado Brasil — tar-da. Noticiário
Rio noticias
NaçôM Unidas. In-formativo da ONU
Vaatlbulando
Franca txprsss.Atualidades sobre aFrança
Onda viva — As al-fabetizaçóes na es-cola
Dlscovery. Hoje; Ou-temberg
Canta conto. Infantilcom Bla Bedran
Sem censura. Deba-tes
Seis e meia. Infor-mativo
Um salto para o fu-turo/ciências
Minisséries inter-nacionais. Hoje:Imagens da China/Ar-tesanato I
Jornal visual. Noti-ciário dirigido a deli-cientes auditivos
Jornal do Congres-so
Curto circuito. Va-rledades
Rede Brasil — noi-te. Noticiário
Jornal deamanhA
Contraponto. Entre-vistas com Leda Na-
gle
Video noticias. In-formativo nacionalem videotexto
Encerramento

Qtobo
Tel. (021) 52S-2857
6H30 O Telecurso 2° grau.
7h O Bom dia Brasil
7h30 o Bom dia Rio
8h o TV Colosso. Infantil
12h30 O Globo esporte
12h40 O RJ TV
13h O Jornal hoje
13h25 o Vale a pena ver denovo. Reprise da no-vela Barriga de alu-

guel.
14h15 o Sessão da tarde.Filme: Banana Joe
16h10 o Sessão aventura.Hoje: Barrados nobailo — Meia idade oagora?
17h o Radical chic. Gameshow
17h30 o Escolinha do pro-fessor Raimundo.Humorístico
18h O Sonho meu. Novelade Marcllio Moraes
18h65 O Olho no olho. Nove-Ia de Antônio Calmon
19h45 O RJ TV. Noticiário to-cal
20h o Jornal nacional
20h30 O Renascer. Novela deBenedito Ruy Barbo-sa
21h40 O Globo repórter.Jornalístico
22h45 O Festival primavera.Filme: Loucuras deuma primavera
0h50 o Jomal da Globo
1h20 O Coruiôo I. Filme:0veredito
3h35 o Tiro certo. Série.Hoje: Estranho desa-

parecimento
4h60 O Primo cruzado. Sé-rie. Hoje: A goveman-

Manchete
T8l. (021) 285-0033
7h o Sessão animadalocal
7h30 o SessSo animada.Desenhos
8h o Acredite se quiser9h o Dudalegria. Infantil
11 h o Cybercop. Série
11h30 O Guilherme Tell. Sé-rie
12h o Manchete esporti-va Esportivo

12h30 O
13h o
13h30 O
16h O
17h o
1Bh30 O
19h30 O
20h O
20h30 O

21h30 o
22h30 O
23h30 O

23h45 O
0h20 O

Edição da tarda.Noticiário
Gente famosa/Io-cal. Jornalístico
Bate boca. Debates
Helena. Novela
Clube da criança.Infantil
Corpo santo. Novo-Ia. Reprise
Gente famose. Jor-nallstico
Família Brasil. Se-riado
Jomal da Manche-te —1* edição. No-ticlário nacional
Enigma. Série. Hoje:Teu nome ó Marllla
Ulysses, o cidadão.Documentário
Momento econô-mico. Boletim econé-mico
Jomal da Manche-te 2a edição
Bate boca. Debate.Reprise

Bandeirantes
Tel. (021) 542-2132
6h30 O Igreja da graça
7h O Realidade rural. No-ticlário sobre o cam-po
7h30 O Flipper. Seriado
8h O Dia a dia
10h30 O Cozinha maravi-lhosa da Ofélia. Cu-linárla
10h56 O Vamos falar comDeus. Religioso
11 h O Flash. Edlçfio damanhã.
12h O Acontece
12h30 O Esporte total
13h15 O Esporte total Rio
13h45 O Gente do Rio. En-trevistas
14h45 O Flipper. Seriado
15h15 O Silvia Poppovic.Debates
16h45 O Segredos. Maxi-sé-rie
17h15 O Supermarket. Ga-me show
17h45 O Faixa especial doesporte.
18h45 O Agrojornal. Notlciá-rio sobre o campo
18h53 O Jornal do Rio. Noti-ciário local
19h30 o Jornal Bandeiran-tes. Noticiário
20h30 O Faixa nobre do es-

porte
21h30 o Sexta sexy. Filme:Ariella
23h30 O Básico instinto. Va-riedades
0h30 o Jornal da noite. No-ticlário
1h O Flash. Entrevistas •
2h O Cinema na madru-

gada. Filme: Irmãodo sangue
4h O Vamos falar comDeus. Religioso
CNT
Tel. (0g1) 589-0909
6h45 O Vinde a Cristo. Reli-

gioso
7h15 O TV Baixada. Noticiá-' rio da Baixada Flumi-nense
7h30 O Espaço vinde. Reli-

gioso
8h30 O Igreja da graça. Re-ligioso
10h30 o Só Rio. Variedades
11h30 O Sala de visitas. En-trevistas
12h O CNT meio-dia. Noti-ciário
12h30 O CNT esporte. Espor-tivo
12h45 O Mapa da ação. Noti-ciário sobre esportesde ação
13h
14h o Mulheros. Variada-

O Patrulha policial.Jornalismo verdade

17h O Cídinha livre. Deba-te
18h15 o Manuela. Novola
19h16
19h30
20h30
20h45
21h30

O Era uma vez. Seria-do
O Gundalupe.Novela
O CNT Rio
O CNT Jornal
O Clodovil abre o jo-go. Entrevistas

22h30
0h30
1h30 O Encontro de Paz

O Tensão total. Filme.Alice, querida Alice
O Pontos do mundo.Turismo

¦ Os filmes da TV estão na revista Programa.

Ulysses na

Manchete

Tel. (021) 580-031311 *'¦
6h68 O Palavra viva
7h O Aqui Brasil. Jorna-llstico
7h30 O Agenda. Agenda cul-tural
8h O Sosaflo desenhocom vovó Mafal-da.
9h15 O Bom dia & Cia. In-fantil com Eliana
10h15 O Show maravilha.Infantil com Mára
12h15 o Chapolin. Seriadoinfantil
12h45 O Chaves. Seriado In-fantil
13h15 o Cinema em casa.Filme: Zona do perigoII
16h O Casa da Angélica.Variedades
17h o TV animal
17h30 O Elke. Entrevistas
18h O Roletrando Veja osua turma.
18h30 O Aqui agora. Jorna-llstico
19h O TJ Brasil. Noticiário
19h45 O Aqui Agora. Jorna-llstico
20h45 O Programa livro. En-trevistas e musicais
21h45 O Marielena. Novelamexicana
22h30 O A Praça 6 nossa.Humorístico
23h30 O JornaldoSBT — 1-edição. Noticiário
23h45 O Jô Soares onze omeia. Entrevistas
1h o Jornal doSBT — 2"odiçõo. Noticiário
1h20 o Perfil. Entrevistas
1h50 O VT Brasil. Varieda-des
2h O Top cine. Filme: On-do está Parsifal?
TV Rio

Tel. (021) 502-4616
6h O O despertar da fé.Religioso8h O Desenho show. De-senho8h30 O Diário da mulher10h30 O Machine man. Só-rie11h O Dinossauros. Dese-nho11h30 O Sharivan. Desenho
12h O Rio em noticias.Noticiário
13h O Chef Lancellotti.-»Culinária
13h15 O Cine aventura. Fil-me
15h O Super Vicky. Seria-do
15h30 o Kliptonita. Cllps .
16h30 O Carro comando.Seriado
17h30 O Starman. Seriado
18h30 O Informe ^io. Noti-ciário local
19h O Jornal da Record.Noticláriç
19h45 o Questão de opi-nião. Debate
19h50 O Record na jogada.Esporte
20h O Palavra franca
20h30 O Brasília ao vivo
21h15 o Conexão Europa.Seriado
22h15 o Programa Sula Mi-randa. Musical
Oh O 25" hora. Debate
1h o Palavra do vida. Re-ligioso
MTV
Tel. (021) 221-2651
10h O Clássicos MTV.Clips de sucesso
10h30 O Pé da letra. Cllpstraduzidos
10M0 O. Rádio vitrola MTV.Cllps quentes
12h30 O Cine MTV. Sobre cl-nema
13h O CEP MTV. Cllps pe-didos por carta
13h30 O Pix MTV
16h30 O Pé da letra. Clipstraduzidos
16h40 O Gás total. Espaço

para o rock pesado
18h O Disk MTV. Cllps na-cionals
19h15 O CEP MTV. Clips pe-dldos por carta
19h45 O Vídeo
22h O Semana Rock. Re-trospectiva semanaldo MTV no ar
22h30 O Clássicos MTV.Clips de sucesso
23h O Rock Blocks. Rockalternativo
1h O Vídeos. Clips

Corais de Niterói

reunidos em disco

mos chegando a um número ra-
zoável, e, para isso, apenas di-
minuimos a propaganda dentro
da escola", garante o maestro.

Enquanto o Coral do CEN já
entrou em sua quarta década, ó
Ex Cêntrico está ainda no quar-
to ano de existência. Mesmo as-
sim, segundo Soares de Sá, os
corais estão afinados entre si. A
maior diferença entre eles está
na idade dos componentes: o
Coral do CEN é formado exclu-
sivamente por adolescentes. No
Ex Cêntrico, porém, as idades
variam de 20 a 25 anos.

Em seu currículo, o Coral do
CEN apresenta 14 vitórias em
17 concursos disputados. Nos
outros três, garantiu o segundo
lugar. Tantos prêmios levaram
o grupo a Aberdeen, na Escócia,
em 1976, a convite do VIII In-
ternational Festival of Youth
Orchestra and Performing Arts,
com uma comitiva de 57 alunos
e quatro professores. A partir
daí, os convites não pararam de
chegar depois disso.

"Acontece 
que antigamente

era tudo mais fácil. Fazíamos1
apresentações e conseguíamos
doações do público. Assim, con-
seguíamos viajar. Hoje, com es-

¦ta inflação, fica tudo mais difi-
cill lamenta o maestro.

0 Coral do Centro Educacio-
nal de Niterói e o Ex Cêntrico
— coral formado, em sua maio-
ria, por ex-alunos e alunas da
escola — lançam, no próximo
dia 22, seu primeiro disco em
conjunto. Com 12 obras, cujos
autores vão de Sinhô a Egberto
Gismonti, o LP foi gravado pela
Niterói Discos, e terá uma festa
de lançamento às 20h30, no ate-
liê da própria escola, com direi-
to a apresentação ao vivo dos
dois corais.

Integrado atualmente por 71
alunos, o Coral do CNE foi
criado há 31 anos pelo professor
Ermano Soares de Sá, que até
hoje continua como coordena-
dor de educação musical da es-
cola e maestro responsável pelo
grupo. Ao longo de sua história,
o coral já registrou a presença
de 262 alunos.

"Mas essa experiência aca-
bou não dando certo e fomos
obrigados a diminuir o número
de componentes", explica Soa-
res de Sá. Segundo ele, os pró-
prios alunos perceberam que o
tamanho exagerado do coro es-
lava interferindo na qualidade
do trabalho e começaram a
abandonar os ensaios. "Acaba-



TRAZ UM A FAlXAO MUNDIAL

Afro-americana recebe o Nobel

Toni Morrison ganha .. \ Jlivros editados no brasil j

o premio com livros

tura por uma obra "requintada, coesa e rica ^

me obriga a pensar sobre ate que conheceu Morrison em 1975 "Nunca a li, mas tenho curiosida- A/^

ponto posso ser livre como escri- quando a americana, entao traba- de. Ela agrada muito as mulheres. JCyf / ~~~~
iora afro-americana em um mun- lhando numa editora, foi a princi- Considero uma surpresa sua pre- /(otv(/

. Morrison se confessou "insu- do dominado pelo sexo e a raga". pal responsavel pela publicagao miagao. Por incrivel que pare?a \/|A 
OA DA! SSI W/Y

portavelmente feliz" ao receber a Nao e sem razao que o movirnen- do primeiro livro da brasileira nos Nobel ficou previsivel no sentido y I r\ J ^ I j L IfV/
noticia de sua premiagao. Atraves " to feminista a situa como uma das Estados Unidos. "Nos falamos de que sempre vem uma coisa es- Tnf

¦. de um comunicado divulgado por autoras contemporaneas que me- com frequencia pelo telefone, ela quisita. Tem um certo carater po- SHOPP l N G \j l

sua editora, a Alfred A. Knof, ela lhor tem analisado a situagao da adora toalhas brasileiras borda- litico, mas e impossivel ficar indi- 1

disse que o premio e muito impor- mulhernasociedadeatual. das e haviamos combinado per- ferente aos eleitos. Acho ^ 
ft f C S (? ft t (J O

tante "porque foi concedido a No Brasil, sua premiagao foi correr o interior de Minas. Agora simpatica a escolha de Morn- r

uma afro-americana". E comple- recebida com simpatia e alegria, nao sei se vai dar...", conta Neli- son . Com a premiagao da arnen- x
. tou: "Dou gragas a Deus por mi- especialmente pela mortal Nelida da. cana sobem para oito as mulheres nin\T 

AT^A A T"^TYf YT"^A¦ nha mae estar viva e poder com- Pifion, amigapessoal da escritora. 0 escritor Joao Ubaldo Ribei- (veja quadro) — e dez os america- |\ 
r l\l f\ I A f\ l\ l\l I I IrK

partilhar comigo este momento. Nelida hospedou Morrison em ro tambem conheceu Morrison nos — que receberam o Nobel de IYLjI 11 111 1 X UViVU L/l V
• Estou muito honrada". A escrito- sua unica viagem ao Brasil, em pessoalmente: 

"Foi num congres- Literature, desde a sua cnagao em Fleita 
DQla CrftlCa CariOCO COmO revelacdO dO¦ -ra — nascidaem 1931 em Lorain 1990, quando a americana veio so no Canada ha alguns anos, 1901. A escritora vai receber P. -m|n,r, r, r nmrincitnrri PrMATA AFPIIDA

(Ohio), com o nome de Chloe An- langar seu quinto livro Beloved. mas nao li nada de sua obra. Sei premio e a soma de US$ 837 mil dllO, 0 CantOrd 0 COmpOSItOra KfcNAIA AKKUUA

thony Wofford, numa familia da "De dois anos para ca seu nome que e muito respeitada mas fiquei em uma cerimonia em Estocolmo, OCObQ d© grOVOr Sell primeiro diSCO, COfTI lan-' 
classe operaria — se iniciou como tem sido um dos mais cotados surpreso com sua premiagao. Sao em 10 de dezembro, dia de aniver- COmentO dindd este anO. Uma grande promes-
romancista em 1970 com The para o premio. Ha um velado torn coisas da Academia Sueca. Mom- Sario da morte do quimico Alfred J . A __ PorM .i-- Rrnciloirn

. - .bluest eye, onde conta a historia de epopeia dos sentimentos em son e comprometida com a raga Nobel 0s prgmios Nobej Me- SQ ae renovaVao na WlUSlca ropuiar Diuaiitniu.

. de uma menina negra e sua deses- sua obra, ela reabilita a historia negra e talvez a Academia esteja dicina 
Qulmica Economia e Fisi-

•perada vontade de possuir olhos do negro americano de uma for- querendo valorizar escntores de ' 
cjados em Estocoi. 4^7^

azuis e cabelos louros. Morrison ma ao mesmo tempo reivindicato- minorias. Ela e uma moga simpa- e n vr0bei; U A IC \/| A DA D/^l ICir' 
nunca mais abandonou o tema e ria e amorosa. E uma mulher de tica". Outro que usou a palavra m° «a semana 

H 0 J C VIA lAKU U L' 
num de seus ensaios ela se definiu sorriso farto, uma presenga muito simpatia para definir Toni Morri- da Paz sera conheciao no aia 13 20'30H 

s—S—o—p—v—i—n—g• como escritora: "Meu trabalho carismatica", adjetiva Nelida, que son foi o escritor Antonio Torres, de outubro. 
preg0) Afte & prazer 
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-o: I MAR AC AN A 6/11 - Ingressos a venda no I
I Rio Sul Shopping Center e Madureira Shopping, Rio, I
E de 2a a sabado, das TO as 20 horas. i|tt I
I Vendas para grupos e cidades pelo |

B Venda limitada de ingressos de Cadeira ¦¦¦¦ ¦
1 Cadeira Especial pelo cartao Nacional/Visa: KE 
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S Disc Madonna para informa^oes: (021) 275-6141. Nacional Visa ; J [
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Escritoras premiadas com o Nobel

Arte/JB
;|UVR0S EDITADOS NO BRASIL:

;? A canção de Solomon (Song of\
•Solomon), 1977, editora BestSeller;

j—CR$ 2.870,00 i

;? Amada (Beloved), 1987, editora;
•BestSeller — Cr$ 2.660,00
:? Jazz, 1992, editora BestSeller;
j-CR$ 2.100,00
;? Pérola negra, editora BestSeller

CR$ 2.870,00

Dtoletfda

i/nidos)

ê Mistral

Ine Oordimer

Toni Morrison ganhou o Nobel de Literatura por uma obra "requintada, coesa e rica

americana recebe o Nobel

me obriga a pensar sobre até que
ponto posso ser livre como escri-
tora afro-americana em um mun-
do dominado pelo sexo e a raça".
Não é sem razão que o movimen-

" to feminista a situa como uma das
autoras contemporâneas que me-
lhor tem analisado a situação da
mulher na sociedade atual.

No Brasil, sua premiação foi
recebida com simpatia e alegria,
especialmente pela imortal Nélida
Pinon, amiga pessoal da escritora.
Nélida hospedou Morrison em
sua única viagem ao Brasil, em
1990, quando a americana veio
lançar seu quinto livro Beloved.
"De dois anos para cá seu nome
tem sido um dos mais cotados
para o prêmio. Há um velado tom
de epopéia dos sentimentos em
sua obra, ela reabilita a história
do negro americano de uma for-
ma ao mesmo tempo reivindicató-
ria e amorosa. É uma mulher de
sorriso farto, uma presença muito
carismática", adjetiva Nélida, que

conheceu Morrison em 1975
quando a americana, então traba-
lhando numa editora, foi a princi-
pai responsável pela publicação
do primeiro livro da brasileira nos
Estados Unidos. "Nos falamos
com freqüência pelo telefone, ela
adora toalhas brasileiras borda-
das e havíamos combinado per-
correr o interior de Minas. Agora
não sei se vai dar...", conta Néli-
da.

O escritor João Ubaldo Ribei-
ro também conheceu Morrison
pessoalmente: 

"Foi num congres-
so no Canadá há alguns anos,
mas não li nada de sua obra. Sei
que é muito respeitada mas fiquei
surpreso com sua premiação. São
coisas da Academia Sueca. Morri-
son é comprometida com a raça
negra e talvez a Academia esteja
querendo valorizar escritores de
minorias. Ela é uma moça simpá-
tica". Outro que usou a palavra
simpatia para definir Toni Morri-
son foi o escritor Antônio Torres.

"Nunca a li, mas tenho curiosida-
de. Ela agrada muito às mulheres.
Considero uma surpresa sua pre-
miação. Por incrível que pareça o
Nobel ficou previsível no sentido
de que sempre vem uma coisa es-
quisita. Tem um certo caráter po-
lítico, mas é impossível ficar indi-
ferente aos eleitos. Acho
simpática a escolha de Morri-
son". Com a premiação da ameri-
cana sobem para oito as mulheres
(veja quadro) — e dez os america-
nos — que receberam o Nobel de
Literatura, desde a sua criação em
1901. A escritora vai receber o
prêmio e a soma de US$ 837 mil
em uma cerimônia em Estocolmo,
em 10 de dezembro, dia de aniver-
sário da morte do químico Alfred
Nobel. Os prêmios Nobel de Me-
dicina, Química, Economia e Físi-
ca serão anunciados em Estocol-
mo na semana que vem, é o Nobel
da Paz será conhecido no dia 15
de outubro.

VIA PARQUE

RENATA ARRUDA 

'

Eleita pela critica carioca como revelação do

ano, a cantora e compositora RENATA ARRUDA

acaba de gravar seu primeiro disco, com lan-

çamento ainda este ano. Uma grande promes-
sa de renovação na Música Popular Brasileira.

VIA PARQUE
SHOPPING
Preço, Arte & Prazer
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Afro-

Toni Morrison ganha
o prêmio com livros

; 
sobre a questão negra

T¦ ONI Morrison, escritora a-
I fro-americana cujo tema

> ^ principal é a perda de iden-
tidade dos negros, ganhou ontem

" ' o Prêmio Nobel de Literatura.
Aos 62 anos, seis romances e vá-
rios ensaios, Morrison é professo-
ra da Universidade de Princéton,' Nova Jersey, e desfruta de prestí-

1 gio no meio acadêmico, mas sua
vitória foi considerada inesperada

, na imprensa americana. A surpre-
sa se justifica: nos últimos dois

. ,'anos o Nobel também foi dado a
escritores de língua inglesa — pa-
ra a sul-africana Nadine Gordi-

• *"'.mer e o pòeta caribenho Derek
Walcott. A Academia Sueca defi-
niu o trabalho de Morrison como

¦ • • "uma obra especialmente requin-
tada, coesa e rica", destacando

. também a "força visionária" e o
"peso 

poético" da escritora, que~ 
já tinha obtido, em 1988, o Prè-

mio Pulitzer com o romance Belo-
ved.

Morrison se confessou "insu-

portavelmente feliz" ao receber a
, notícia de sua premiação. Através
. de um comunicado divulgado por

. sua editora, a Alfred A. Knof, ela
disse que o prêmio é muito impor-
tante "porque foi concedido a
uma afro-americana". E comple-

. tou: "Dou graças a Deus por mi-
^" nha mãe estar viva e poder com-

partilhar comigo este momento.
• Estou muito honrada". A escrito-

¦ -ra — nascida em 1931 em Lorain
, (Ohio), com o nome de Chloe An-

thony Wofford, numa família da
classe operária — se iniciou como
romancista em 1970 com The

|bluesl eye, onde conta a história
. de uma menina negra e sua deses-

•perada vontade de possuir olhos
azuis e cabelos louros. Morrison
nunca mais abandonou o tema e
num de seus ensaios ela se definiu

' como escritora: "Meu trabalho

MARACANÃ 6/11 - Ingressos a venda no
Rio Sul Shopping Center e Madureira Shopping, Rio,
de 2a a sábado, das 10 às 20 horas.
Vendas para grupos e outras cidades pelo
telefone (021) 542-5995.
Venda limitada de ingressos de Cadeira e
Cadeira Especial pelo cartão Nacional/Visa:
9-011 - 263-0066.
Disc Madonna para informações: (021) 275-6141.

»



R JORNAL DO BRASIL
6 o scxta-feira, 8/10/93  ' " 13

SUPERSONICAS/ TARIK DESOUZA

17zs"cmm w^AI . i 
:

r. . I 1 w "wm**"-*"*"*-• •
ra e Salgueiro. A da Man- F Rpthanifl

, -r t:«, «n an+JTTo gueira tambem apresenta-se  wa wcmaiua •

MPB invade vanguarda Lucro grunge 1 im na estiva no Rio Jazz club nos pr6xi. g o Planet Hemp volta a _Lan?ado ha apenas um •

0 Samba do crioulo doido, de Tato Para evitar pirataria, Quern acredita que Tim Tascou Tem do, de Baden mos dias 16 e 17. Participa- girar segunda, na noite de mes, o ultimo de Maria

Taborda; os Tangos, de Vania Dantas peari jam (nUe vendeu Maia nao cumpre compro- Powell e Vinicius, num en- goes especiais de Ivo Mei- "P do Garage, ao lado dos Bethania (foto), Ascamoes

Leite e Emilio Terraza; a Bossa nova, d«iasdo dis- misso nao conhece o pro- contro comovido para o. relies, Nelson Sargento que voce fe: pra nun, com

de Tim Rescala; o conjunto No em c7de e8tr6ia, tres a mais dutor e editor Almir Che- songbook de Vinicius, Gujherme de Bnto. Ca^a, Tornado e Speed jepeJrJd^dupUR

Pingo D'Agua na Gi(n)ga, de Carlos do que o Nirvana) deci- diak. Nos ultimos dias, ele emendou com Nao tem so- ? No Circo Voador, o Su- bateu 
as 100 mil conias

Almada; e a gaita de Jose Staneck em di i„ncar 0 disco novo levou o mago do soul tres lufao, acompanhado por perdemo 4 sacode a lona no ? Entre 13 e 16, no Mistu- r .
Dhanria, do lendario Koellreuter, con- y , . vezes ao estudio. Na pri- orquestra de cordas e pelo final .d^e™.c°m 0nde' » Fina> o multiinstrumen- vendidas do canmbado

taminam de MPB a 10* Bienal de Mu- meira, ele gravou Primave- proprio Almir no violao. ™.! Plu *u * Sua ®an* tista Pedro Aznar (Pat Me- decode ouro. E vem ma.s

Sica Brasilcira Contcmporanea em 15 ™, de Carte Lyra e VM- faixa e am. das 64 do 4n^e (o ^™ 
JeUrinl?™eventos gratuitos espalhados pelas sa- 1J'.C cius de Moraes, para quarteto de CDs que resu- kit d& mansue beat) De o tecladista Rique Pantoja xamflymaaaDreanove .

las oficiais da cidade, como a Cecilia P01S na, matnz- 0 ar[e* songbook 
de Lyra, acom- mem quase toda a obra de Falla e o rap do Planet (atualmente radicado nos lahomoninadaTVGlobo,.

Meireles, o Municipal, o MAM e messo ja sai no lucro: 1,8 panhaci0 
por pm conjunto Dorival Caymmi, a sairem Hemp, alem de Gabriel, EUA) e o guitarrista Tor- <lue ocupara o horario no-

Sergio Porto, entre os proximos dias 15 milhao de copias ven l- cora 
pjan0) baixo e balera. novembro. Pensador. cuato Mariano. bre, no lugar de Renast a.

e 23. das por antecipacao.

IHOROSCOPO ~ I CRUZADAS._

iTmrs. ?ma?n/4 TOURO• 21/4a20/5 OfiMEOS* 21/5a20/6 CANCER* 21/6a21/7 I I I I B
Seu comportamento di- A perslstdncia e a se- Sua sexta-felra sera HfO PoT^men.e'locTte ¦ •
tard o resultado da sex- auranca que vocd sem- maroada por um mo- /J U/ Hta-leira. Nao se deixe • Hl_ pre imprime aos seus QLd /_• mentodemuitareallza- r6 um dia poaitlvo, no ¦
iRuar nor atitudes de eaocentrismo e mostre-se atos Ihe darao hoje bons resultados nos assun- <?ao material. Vantagem em jogos, loteria qual a conclus§o de contratos jd jniciados,
mais pronto ao diSlogo e ao entendlmento. A tos materials. Positivldade afetiva e excelente apllca(?3es linancelras. Sensibllldade multo apu- mudanpas e assuntos pslquicos serfio o ponto 
wiunnriA nm familia r no amor eatari deoendente quadro no amor. Atitudes romantioas e muita rada, o que pode causar algum problema no trato forte. Boas Indicates em sua vida sentimental.
de suas apoos. harmonia. com pessoas mais Intimas. Dedloaijao. 1H"

———————— __________ UiT it —'

trin. 55/7^55/a VTROEM• 23/8a22/9 IJBRA# 23/9a22/10 ESCORPIAO• 23/10a^n ~20 "
Sa^boas as prevlsoes rA^'^1 Todo o seu comporta- Seu dia mostrara Clara- A sexta-feira mostrara 33   
gerals para a sua sex- ^ \ mento estara dlrigido mente as duvidas e {7 f 

J\ um quadro de positiyas ^Li.ir, M.cim.cp nosentldo de materiali- / inseguranga que seu lS ^1^I indicates, especial- —f 
mais dedicado e firme em suas declsdes llgadas zar pequenas ambi96es do cotidlano. Vlv6n- temperamento imprime a decisfies mais im- mente quanta aos seus interesses tlnancelros. W.
ao trabalho e empenhe-se na solupSo de pen- cla material bem estruturada, com destaque para portantes. Se]a tlrme e busque 0 que melhor Ihe Na segunda metade do dia. Procure "flir com -JB— _ — H 
dSnclas Afetlvamente, o momenta 6 multo favo- suas flnanpas. RegSncia ben6lica em famllla e no Interesse. Se necessario, procure apoio em faml- cautela e nfio exagere suas reapOes. TranqQill- I j
ravel. RealizapSoamorosa. amor. Ila e Junto a pessoa amada. dadeamorosa. I I 1—M

—— HOMZONTAIS — 1 — pequeno tambor cSnlco da Ti¬
mor; bolo de farlnha de trlgo, leite, ovos e passas, que *

SAGITARIO • 22/11 a 21/12 CAPRIC6RWI0 • 22/12 a 20/1 AOUAKIO • 21/1 a 19/2^ PE!XES • 20/2 a 20/3 adWona^rumJlMrfltoTs0—^^ndlviduo de uma tribo
Evltando preocupacdes Um bom quadro, de ^ Voc6 podera ser hoje JY^I Hoie lhe ser4 exi9'do ^ M8h Indigena das ImedlapSos do Rio Corrente (Gol4s); 9 —
desnecessarlas voc6 cooperacao e apoio, '«-JOsaJ beneficlado por atitu- f Lf— 7- um comportamento que WaiglgHSspa^. altera?ao mGrblda da urlna, caracterizada por aspecto,

rnnHn^ir <!im w,. oodera ser vivido hoie. V des e avaliapao de pes- 1 V prime pela moderapao |A^S«Sgtl J| oieaginoso; 11 — homem com barba escassa e aspecto
ta inlra rip fnrma mai<5 obietlva e optica esoe- Bom trato com as8ociados e colaboradores. soas prbxlmas. Seguranpa, tranqliilidade e reco- e prudfincia. Busque agir com culdado no trato inslgnlflcante; 12 — arvore da famllia das AmonSceaa.
dalmente SuTrotfna MerfsVlrada. no final do dia, nhecLnto serao a t6niL de sua sexta-felra, um com estranhos. VivSncia afetiva e em famllla 14 -
agraddveis no final do dia, envolvendo natives por acontecimentos que Interfere em suas dia especial e de reallzapSo interior. Quadro com boas IndlcapSes, especialmente na prlmeira °r^u™tqu^rmanece viva no solo; base sub.erra-
de Leao e Aries. apSes e pensamentos. positlvo. metade do dia. nea de um tronco de pianta perene, ligada dlrelamen-;-

te a raiz; — 18 diz-se de individuo que 6 membro de
uma multlpiicidade quando considerado puramente co-

mo tal; 19 — cobertura de bolo, solidiflcada ou nSo, i
base de apiicar dlssolvldo em caldo de trutas, ou em

f\¥T' i 1\ 11 T \T II A mantelga, em clara batlda em neve etc.; 21 — cessa- •
III A IIK I 1 nlM p5o sOblta do jogo por parte de um dos jogadores; 0 fato

ylllll/IllilllvW deum parcelro, no Jogo de cartas, parar subitamente de
1. logar; 23— meter na cozlnha; esconder, ocultar; 25 — .Individuo de umatrlbo indigena do Amazonas; 26—que

GARFIELD JIM DAVIS AS COBRAS VERlSSIMO se acha bem (flslca e moraimente); que esta em bom
. .. .ria-r-'i | II 1 estado;27 — as metades inferlores das partes do nariz.

ERA OW RESTAURANTS ISO QU1S OFBtDEft \ aS.ua O 0&1&WO AfeOQA WBHTICAI8-1 -cozlmentos medlcinals; dguas enla-
FRESCO OUE,C?UAMDOAU- MADAME. J VpM A( Ul4 CWOQSJtZ' i,V7A /Mtef C- . reladas para animals; garraladas; 2 - choupo-branco;
OUEM PEDIA LEITE LEVA- *\ , . . JOW\ GU^ ^^1^1 41 f choupo,especialmenteochoupo tremedor; 3 — cordao
VAM DMA VACA At^ A MESA. NA K&OnOMIA. i|M flMI C/l | V*IA\l» entranpado que passa por sobre 0 quelxo, segurando 0

1™ ^ 11 "n NAO| WHI chap4u; segundo la«o felto com a ponta do cabresto e'©•(f 
in Trfi&'i-''¦#?'" - O »§ 1! - 4 11 1 -— 'll— \ a com que se refor^a 0 Irelo is allmirlas; 4 — rlachinho
^V ^gv'WV) /y\ <!I que, nas regiSes costeiras, solre InfluSncIa da marfi; rlo

fie 7 parede ou muralha com forma do arco; curva for-
( If 

"or Jv\ tfe iwVlil fWUUB.)' f WMf f I r—j mada por certas partes bsseas, aponeur6llcas ou arte-
.. r c( Vvl V®X W n»ii C~ er^ J /it rials; 6 — vaso com asa com 0 qual se tlrava 0 vlnho da

s—^7®^ i]"i'zn | I—|t#8iiyfil (j>n MjrrrV  I nlvelar, ^ualar;8 — que nao tSm 0 mesmo nilmero de
t ir » T1 I ¦ I ™ I I I * I IftluiM11 r~ I • partes ou pepas; formadas de partes desiguais ou

-,, f, A, O COMDOMfNIO LAERTE Irregulares; 10 — designapSo Indigena dada as tartaru-
OMENINOMALUaUINHO  ZIRALD0 ¦  ¦ _i _ 11 K11 ^ gas rec6m-nascidas; 13 — alheia ao sentimento de

issf. unocia p!CtL®iM|OlWMWHL iro Que voce C-VAiate CLUBe^^ KSO(J6E<3Ub\ IFino^T^-frisaWte!'^0— obM^aa g^avamw1^-
*jy As«Ajag L*. c0^L A. S.lva

TEtSFONEy' f(/&\ ^ «5| •• OOMIMOOS VINTURA PINTO JB. — Tl|uca — Com
• $ ss^'le. v—-m.wv — 'l ~~~VI c ' I yf>) /j(jl !~h> fiW, mlnhas desculpas, agradecerla a sua gentileza de en-

S$M}* WfSx£' s iXw Ajpk\w VC '--/pTLr A 9®t X /r. e^dl L A v (U% viar ao sr. MARINO L. MIDBIROS — CEC — Ipanema,
<5??? ^ESSk I JL V /I Lj ry J |£,jw /A VJ "3M J .V^w1 V vl'- "HtT essa cartinha anexa, que me posslbllitari tlrar uma

S (ufaPl rrf~l /'! '1^~i M P°t K S \ \ >A\ Mil—- dGvida ou solupSo da palavra, cu]o conceito toi emltlda
/K niif Wf 1 n\ nW fifs UU un V''Jl _ AJr\ /<• W 1 .) ]r- nas "CRUZADAS" de 28.09,3Melra". Como a cartinha

00 |i T IV k\U /V(t I f? /, (I JO, / yi' 1 /J>^^ velo aberta e seu conteudo Interessa aos nossoslel-
7k 1 t »:o J UrTI f | 11 r—A 'n/j itkxnr tores, servlndo para nossa IntervenpSo posterior, va-" I mostranscrevS-iaagora, agradecendo ao conlrade MA-

rUAiji rC r/i crwi 11 RINO 0 que se Ihe oferecer sobre o assunto; "Meu oaro
, r-AnKFR F HART PKANTITS LHAHLtb IVi. ounULi nf)tr|(!|n fl comDanhelr0 MARINO L. DE MEDEIROS.

MAGO DE ID  PARKER C HARI ,   -7-1 Sua colaborapfio ao nosso JORNAL DO BRASIL de
¦r" *=\"] 'x | HE] r-—S1NTO AC0RPA-L0,Mfl5 aoui es-\ touae CAFE E NAO jl 3Meira, dia 28, na coluna "4" vertical, o companheiro i
W filsA BM f5LA \ "• EWV \ AlOCfc VWE\ un.lt P nlfl nn -r3 <lt:i\ E Me Mr* TP A . x 'J me fez pensar muHo, pols 0 conceito determlnado como
f n, ; A*! A | W SUAAAOUEROX Inircwnrtl E I A iffii S EMCONTRE X: "diz-se das escamas clcldldes de bordo livre. denteado

0W PtA j W A— occrfc \ r *2» WOSSO 1* cJ0G?0. E.^L)1PA- j f i®) S Mr»rAhAon ou esplnhoso, freqQente nos esteictlos", fol transcrito
L d\A f)lA *•*,I>) y I 1 IBpfe Ji?v l&50» WIA5 JK_ MENTTO./A—if \ ——\/~—-OT(" VryH nessa coluna 4 como CTNOIDES, quando na verdade 6

¦ RE1WO UM LU~ I j NUNCA M I \ rv ^^ ft CTENOIDES. N3o estou fazendo crltica, mas sim uma
^¦T—ir^#~N 16AR oaelhor y < WMmmM ¦ nSo rAi /V r lQi'i I —A/Vj r...l-iuii 1...1 observapfio, que sou um aflccionado de CRUZADAS
K 1^ PAR ft VlVEfft /rizfi S^Vvt,: U /fliill™ r* C pilllllllllil e desejava que 0 sr. me mandasse algum llvro de sua

^\ ^ 
C&fir -V 

dos OB problemas que publicamos^ tfim de nossa parte

tSiL BI  

'S ^"^umado! 

s6 resta^omCeteHhe uni maior dgf
MAI iRlrin DF qntlSA rismo, a fim de evitar fatos de tal natureza. Agradece-

EDMORT LF.VERlSSIMO E MIGUEL PAIVA CEBQLINHA MAimum uc owuom mos sua constancla em CRUZADAS e seu apontamen-
CALMA1. TEMtdnim«o /o swt? o lAtoo tJUcXo.iO Do\ confrades as nossas desculpas pela falha.¦ rewTEooo ¦ RVBATODO.S. I TBMIMHO feOHC0,JiWTO6, . L; CHARADAS PARAQOOICAS (adlfio d* tllaba final) .

PAR DE PARES ¦¦ Jaoorapagui
FRANK E ERNEST THAVES BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE 5. ParaminhaTRANQOiudade almejoa todosQUIETU. ;

7 . &E QUAL A SUA OPtNlSO SOBR6J& I 
|S^irl 1|P^S3 ^ 

" 

/ I I'^rSSS"' 3^-CkH PE9QUISA& uE OPINIAO ^¦?^L6STAWA'' HORIZONTAIS —• extra legal; xerofitlco; trlticolas; ro; ;' tb C &{L) 4$ ft anelar; agora; ocas; dar; ruga; ugem; poias; rlxosa, oni; •
'/ I nSR-J&X ac"a: atua: loa: ,oca,s-' 

VJ —rr/r^Ls-y ^ C| \ 5AB1A QUE VBRTICAIS — extradutral; xerofagico; tri; rotar; afinar; -

/V UM DtA OUVIRIA TW ff i £? fil at 
e«olog°gilaglota; acara; los; orexia; soalss; 

|l; j
\ pc,c.A PERGIJNTA' ^ charadas metamorfoseadas. 1. afiipao/afei-:

runwv^ini pflo; 2. Inefavel/lnegavel; 3. relapao/reda^ao; 4. quimo/

-AE , . -,C Kni^ 
"T~~^ 

\i ),> 5 ~ j-ll CorTMpondonciQ pare: Rua das Palmeiras, 57, a p. 4,
2 —Ml L V;) |U *Jr^ -'W ^ ¦#? ZJS. Botaloflo-CEP 22.280,070

Tele gráficas
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TÁRIK DE SOUZA

BenJor jgjl ^ 
';3

lotado
Guardem a grana.

Além de estar relançan- ^ J
do BenJor, de 1989, e
finalizando o inédito 23,
agendado para o fim do K 7/
ano, ambos pela War- ' i^|_
ner, o cantor resolveu TWÊÊmi
rolo judicial com a Poly- |j^ 'm-'\ ¦
Gram, que está passan- H|^ %. \ Ji
do para CDs 11 capitu- » ^1- 

¦ \\ ^los do early Jorge '¦ vifHVl
BenJor. Estão no balío s
A tábua de esmeraldas,
Africa-Brasil, Sacundin
Ben samba, Big Ben,
Força bruta, Ben e samba j^HK ,
bom e o pioneiro Samba 9HK v.
esquema novo, de exatos mEK/ »HHmRH
30 anos atrás. Jorge BenJor: disco novo, relançamento e CDs

O sax-tenor paulista Ivo
Perelman, radicado nos
EUA, vem ao Brasil este
mês lançar seu último disco,
ChiJdren of Ibeiji.
? Claudette Soares home-
nageia Vinícius de Moraes
em temporada este mês no
Au Bar e inclui quatro le-
tras dele no'disco que está
gravando no selo Imagem:
Primavera, O que tinha de
ser, A valsa e O amigo ama-

Com um disco cm Uupfa ja pronto,
Olho de peixe, o compositor Unine e

?. A partir de hoje, e nos
próximos fins de semana, o
projeto Memória do samba,
dirigido por Thereza Ara-
gão, leva ao palco do Tea-
tro Gonzaguinha as velhas
guardas das escolas Império
Serrano, Portela, Manguei-
ra e Salgueiro. A da Man-
gueira também apresenta-se'
no Rio Jazz Club nos próxi-
mos dias 16 e 17. Participa-
ções especiais de Ivo Mei-
relles, Nelson Sargento e
Guilherme de Brito.
? No Circo Voador, o Sm-
perdemo 4 sacode a lona no
final da semana com o de-
mencial Piu Piu & Sua Ban-
da, Suínos Tesudos, Chico
Science e Nação Zumbi (o
A:/'rda mangue beat), De
Falia e o rap do Planet
Hemp, além de Gabriel, o
Pensador.

Fera Bethânia
Lançado há apenas um

mês, o último de Maria
Bethânia (foto), As canções
que você fez pra mim, com
repertório da dupla Ro-
berto e Erasmo Carlos, já
bateu as 100 mil cópias
vendidas do carimbado
disco de ouro. E vem mais
metal sonante por aí: a fai-
xa Fera ferida abre a nove-
la homônina da TV Globo,
que ocupará o horário no-
bre, no lugar de Renascer.

Tim na estivaMPB invade vanguarda
O Samba do crioulo doido, de Tato

Taborda; os Tangos, de Vania Dantas
Leite e Emilio Terraza; a Bossa nova,
de Tim Rescala; o conjunto Nó em
Pingo D'Água na Gi(n)ga, de Carlos
Almada; e a gaita de José Staneck em
Dharnui, do lendário Koellreuter, con-
taminam de MPB a 10a Bienal de Mú-
sica Brasileira Contemporânea, em 15
eventos gratuitos espalhados pelas sa-
Ias oficiais da cidade, como a Cecília
Meireles, o Municipal, o MAM e o
Sérgio Porto, entre os próximos dias 15
e 23.

Lucro grunge
Para evitar pirataria, o

Pearl Jam (que vendeu 7
milhões de cópias do dis-
co de estréia, três a mais
do que o Nirvana) deci-
diu lançar o disco novo
— Vs — primeiro fora
dos Estados Unidos, dia
15, e só uma semana de-
pois na matriz. O arre-
messo já sai no lucro: 1,8
milhão de cópias vendi-
das por antecipação.

O Planet Hemp volta a
girar segunda, na noite de
rap do Garage, ao lado dos
Funk Fuckers, Poindexter,
Cabeça, Tornado e Speed
Freaks.

Entre 13 e 16, no Mistu-
ra Fina, o multiinstrumen-
tista Pedro Aznar (Pat Me-
theny) troca figurinhas com
o tecladista Rique Pantoja
(atualmente radicado nos
EUA) e o guitarrista Tor-
cuato Mariano.

Tascou Tem dó, de Baden
Powell e Vinícius, num en-
contrò comovido para o.
songbook de Vinícius, e
emendou com Não tem so-
lução, acompanhado por
orquestra de cordas e pelo
próprio Almir no violão. A
faixa é uma das 64 do
quarteto de CDs que resu-
mem quase toda a obra de
Dorival Caymmi, a sair em
novembro.

Quem acredita que Tim
Maia não cumpre compro-
misso não conhece o pro-
dutor e editor Almir Che-
diak. Nos últimos dias, ele
levou o mago do soul três
vezes ao estúdio. Na pri-
meira, ele gravou Primave-
ra, de Carlos Lyra e Vini-
cius de Moraes, para o
songbook de Lyra, acom-
panhado por um conjunto
cora piano, baixo e batera.

Carlos da Silva

CÂNCER* 21/6a21/7 ^
Com a Lua a influenciâ-
Io diretamente, vocô te- £ v-çOlrá um dia positivo, no IfcQajwj-rT^P^^
qual a conclusão de contratos já iniciados,
mudanças e assuntos psíquicos serão o ponto
forte. Boas indicações em sua vida sentimental.
Dedicação.

GÊMEOS* 21/5a20/6 
Sua sexta-feira será /y%) /7*1marcada por um mo- //V f/j*
mento de muita realiza- l/f yy^S.
ção material. Vantagem em jogos, loteria e
aplicações financeiras. Sensibilidade multo apu-
rada, o que pode causar algum problema no trato
com pessoas mais Intimas.

TOURO • 21/4 a 20/5 
A persistência e a se- J^Lôu
gurança que vocô sem- Ç&jl I ^ 

"^r
pre imprima aos seus kJ L •
atos lhe darão hoje bons resultados nos assun-
tos materiais. Positivldade afetiva e excelente
quadro no amor. Atitudes românticas e multa
harmonia.

Aries* 21/3a20/4 '
Seu comportamento di-
tará o resultado da sex- <H3
ta-feira. Não se deixe IRyS
levar por atitudes de egocentrismo e mostre-se
mais pronto ao diálogo e ao entendimento. A
vivência em família e no amor estará dependente
de suas ações.

ESCORPIÃO* P3/m«3yn
A sexta-feira mostrará St\
um quadro de positivas |w_ 

^—s\
Indicações, especial- riS-? ^ I
mente quanto aos seus interesses financeiros.
Na segunda metade do dia, procure agir com
cautela e não exagere suas reações. TranÈjQill-
dade amorosa.

IJBRA * 23/9 a 22/10
Seu dia mostrará clara- y^íSvmente as dúvidas e a /' ' 

j y y\insegurança que seu ti y |
temperamento imprime a decisões mais im-
portantes. Seja firme e busque o que melhor lhe
interesse. Se necessário, procure apoio em faml-
lia e junto á pessoa amada.

VIRGEM* 23/8a22/9 , tji i 1
Todo o seu comporta- '
mento estará dirigido J JtT
no sentido de material!- r «
zar pequenas ambições do cotidiano. Vivên-
cia material bem estruturada, com destaque para
suas finanças. Regência benéfica em família e no
amor.

XiEÃO* 22/7a22/8 ^ ,VJ,
São boas as previsões ^
gerais para a sua sex- '
ta-feira. Mostre-se ^Cr*Sj,..oJ
mais dedicado e firme em suas decisões ligadas
ao trabalho e empenhe-se na solução de pen-
dênclas. Afetivamente, o momento ê muito favo-
ràvel. Realização amorosa.

HORIZONTAIS — 1 — pequeno tambor cAnico de TI-
mor; bolo de farinha de trigo, leite, ovos e passas, que *
depois de assado é embebldo em calda, à qual sé
adiciona rum, licor etc.; 5 — indivíduo de uma tribo
indígena das ImedlaçSes do Rio Corrente (Qolãs); 9 —
alteração mórbida da urina, caracterizada por aspecto,
oleaginoso; 11 —homem com barba escassa e aspecto
insignificante; 12 — árvore da família das Amonàceaa;
(pl.); 14 — comerciante de peixe salgado em Goa; 15 —
ornamento; atavio; 16—parte da planta a que se cortou
o caule e que permanece viva no solo; base subterrâ-
nea de um tronco de planta perene, ligada dlretamen-, -
te à raiz; — 18 diz-se de indivíduo que é membro de
uma multiplicidade quando considerado puramente co-
mo tal; 19 — cobertura de bolo, solidificada ou não, à
base de açúcar dissolvido em caldo de frutas, ou em
manteiga, em clara batida em neve etc.; 21 — cessa- •
ção súbita do jogo por parte de um dos jogadores; o fato
de um parceiro, no Jogo de cartas, parar subitamente de
jogar; 23— meter na cozinha; esconder, ocultar; 25 —
Indivíduo de uma tribo indígena do Amazonas; 26—quo
se acha bem (física e moralmente); que está em bom
estado; 27 — as metades inferiores das partos do nariz.
VERTICAIS — 1 — cozimentos medicinais; águas enfa-
reladas para animais; garrafadas; 2 — choupo-branco;
choupo, especialmente o choupo tremedor; 3 — cordão
entrançado que passa por sobre o queixo, segurando o
chapéu; segundo laço feito com a ponta do cabresto e
com que se reforça o freio às alimárias; 4 — riachlnho
que, nas regiões costeiras, sofre influência da maré; rio
pequeno que deságua no oceano; 5 — abertura em:
parede ou muralha com forma de arco; curva for-
mada por certas partes ósseas, aponeuróticas ou arte-
riais; 6 — vaso com asa com o qual se tirava o vinho da
cratera para despejá-lo no copo dos convivas; 7 —
nivelar, Igualar; 8 — que não tôm o mesmo número de
partes ou peças; formadas de partes desiguais ou,
irregulares; 10 — designação Indígena dada às tarlaru-
gas recém-nascidas; 13 — alheia ao sentimento de
humanidade; 17 — repercute; 20 — "logarltmo neperla-
no"; 21 — friso, tllete; 22 — obrigação, gravame; 24 —
forma antiga de uma. Colaboração de F. A. SILVA
— NHeròL

CORRESPONDÊNCIA
DOMINGOS VINTURA PINTO JR. — Tljuca — 'Com
minhas desculpas, agradeceria a sua gentileza de en-
vlar ao sr. MARINOI» MIDBIROS — CEC — Ipanema,
essa cartlnha anexa, que me possibilitará tirar uma
dúvida ou solução da palavra, cujo conceito foi emitida
nas "CRUZADAS" de 28.09, 3* feira". Como a cartlnha
velo aberta e seu conteúdo Interessa aos nossos lei-
tores, servindo para nossa Intervenção posterior, va-
mos transcrevã-la agora, agradecendo ao confrade MA-
RINO o que se lhe oferecer sobre o assunto: "Meu caro
patrício e companheiro MARINO L. DE MEDEIROS.
Sua colaboração ao nosso JORNAL DO BRASIL de
3Melra, dia 28, na coluna "4" vertical, o companheiro
me fez pensar multo, pois o conceito determinado como"diz-se das escamas ciclóldes de bordo livre, denteado '
ou espinhoso, freqüente nos estelctlos", foi transcrito
nessa coluna 4 como CTNOIDES, quando na verdade é
CTENOIDES. Não estou fazendo critica, mas sim uma
observação, já que sou um aflccionado de CRUZADAS
e desejava que o sr. me mandasse algum livro de sua
autoria..." Caro confrade DOMINGOS VENTURA; to-
dos os problemas que publicamos tôm de nossa parte
uma severa conferência, quer do termo proposto quer
de suas definições. Infelizmente houve um erro na
composição e outro na nossa conferência. Como está
tudo consumado, só resta prometer-lhe um maior rlgo-
rismo, a fim de evitar fatos de tal natureza. Agradece-
mos sua constância em CRUZADAS e seu apontamen-
to. Aproveitamos para enviar aos nossos leitores e .
confrades as nossas desculpas pela falha.
CHARADAS PARAQÚOICAS (adição d» sílaba final)
1. A moeda de MIL RÍIS era um ESCÁRNIO, pois nada ;
se comprava com ela. 2-3

VIOLETA CORRÊA — Flamengo
2. Então, quer dizer que sô VAI a Roma quom tem
BOCA? 2-3

CHICO SILVA — Niterói
3. Há multa FIGURA notável que jamais aparece em
relatórios ESCRITOS?

ARQOS — CEC — Brasília
4. O METAL PRECIOSO AMARELO ainda pode ser on-
confrado no CONTORNO de pequenas cidades minei-
ras. 2-3

PAR DE PARES — Jacaré paguá5. Para minha TRANQÜILIDADE almejo a todos QUIETU-
DE. 3-4

PRÍNCIPE VALENTE — CTR — Rio
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — extra legal; xerofitico; trltlcolas; ro;
anelar; agora; ocas; dar; ruga; ugem; polas; rlxosa, onl;
aclla; atua; loa; locais.
VERTICAIS — extradutral; xerofagico; tri; rotar; afinar;
llce; etologo; gllacalota; acara; los; orexia; soaiss; mol;
CHARADAS METAMORFOSEADASi 1. aflição/afei-
ção; 2. Inefavel/lnegavel; 3. relação/redação; 4. quimo/
quilo.

AOVARIO* 21/1 a 19/g
Vocô poderá ser hoje /s/^<l /7\beneficiado por atitu- (*1* ) \des e avaliação de pes- n v Ep=s—
soas próximas. Segurança, tranqüilidade e reco-
nhecimento serão a tônica de sua sexta-feira, um
dia especial e de realização interior. Quadro
positivo.

FEIXES • 20/2 a 20/3 
Hoje lhe será exigido
um comportamento que C^ggj
prime pela moderação —j
e prudência. Busque agir com cuidado no trato
com estranhos. Vivência afetiva e em família
com boas indicações, especialmente na primeira
metade do dia.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1 
Um bom quadro, de ^1
cooperação e apoio,
poderá ser vivido hoje. r v
Bom trato com associados e colaboradores.
Sua rotina poderá ser alterada, no final do dia,
por acontecimentos que interferirão em suas
ações e pensamentos.

SAGITÁRIO • 22/11 a 2V12
Evitando preocupações r?V/\i/^vWn
desnecessárias, você *>1©»^
deve conduzir sua sex- \[ HSSsk,
ta-feira de forma mais objetiva e prática, espe-
cialmente nos assuntos financeiros. Surpresas
agradáveis no linal do dia, envolvendo nativos
de Leão e Aries.

VERÍSSIMOJIM DAVISGARFIELD
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Sertanejo-pop nao sai das 
paradas

™s!cfis'tasiE^Fo'mifS dc disco e Jo houKqucdi%m a crae « <^»»o „ Luch,,,o:'SbOml copU,s »»««1 /;W.™c,M0

de opiniao ja ciecretaram o fim des- kia»a— 0 diretor artistico de sertanejo diregao do global Jorge Fernando, com uma linguagem direta . deter-.,

la moda brega. Os numeros nem > ^ ja Continental/Warner, Paulo Depois da capital paulista o espeta- mina Zeze Di Camargo, composi-.
tanto. Rocco, acredita que o boom passou, culo percorrera a America Latina, tor de varios sucessos de outras.

Leandro & Leonardo estao lan- mas o sertanejo-pop nao. "E claro Estados Unidos e Espanha. Eles duplas.
gando sen setimo disco, que leva que pelas circunstancias economi- querem aproveitar o sucesso da A intengao de penetrar no mer-.
nome da dupla — o primeiro pela W7cas alguns artistas venderam me- musica Guadalupe, do disco Tudo cado externo tambem faz parte dos'
uniao Continental/Warner — com " V •»- nos, mas nosso elenco ainda e cons- por amor, que esta em segundo lu- pianos de Leandro & Leonardo,
uma tiragem antecipada de um mi- tituido de 70% de artistas desta gar da parada latina da revista Bill- mas nao imediatamente. "A gcnte '

lhao de copias vendidas, segundo linha e os principals mantiveram board. Em terras hicarachas, a du- pensa em fazer um disco em caste--
gravadora. A quantia deve ser so- ^ mesmo nivel de vendagem", afirma pla campineira e conhecida como lhano, so que vamos primeiro dei-
mada ao consumo de cerca outros v WSIk Rocco. "Acontece que o chamado Jose & Durval, seus nomes verda- xar que Zeze Di Camargo & Lucia-
oito milhoes de copias de seus al- novo sertanejo virou musica popu- deiros. no se arrisquem, se nao der certo a
buns anteriores. Os tambem goia- ]ar. Ajuventude urbana, junto com Zeze Di Camargo & Luciano gente rapa o pe", brinca Leonardo,
nos Zeze Di Camargo & Luciano, lpy|fj; J. C Afc/,4 f jfjjBI 

' 
\tpK a do interior, assumiu o genero", tambem preparam uma investida Os dois afirniam que continuam"

igual'menle com trabalho novo que |^|||| > ' 
I JgRBii^gHn analisa. "Tanto e que a propria no mercado latino. Os dois tem cobrando USS 25 mil por apresen-

leva o nome da dupla. de acordo f J -rw^Mlj Warner se interessou pela Conti- freqiientado aulas de espanhol. Na fagiio. Para fazer o recente comer-
coma Sony Music chegam as lojas ff|fp|J& 1 .J4 T- |»jf nental por causa da projegao deste tentativa de abocanhar uma fatia cial de um caldo de galinha eles
com a vendagem antecipada de 500 ® f) mmt tipo de musica no mercado. 0 ser- do mercado country fizeram um garantem ter embolsado USS 350
mil copias. Seus dois primeiros dis- j||H|gg|,s $ 3 jBWj tanejo ainda e um filao." providencial convite a Willie Nel- mil. "Descontado o imposto de .
cos venderam 1,65 milhao. E, por <X( / Sob o sucesso de Palavras, ver- son, que no ultimo disco canta com renda", ressalta Leandro. A ambi- '

ultimo, Chitaozinho & Xororo, JjP? 
sj0 de Worfo dos Bee Gees,'Chi- eles Eu sopenso em voce, versao do gao de cifras e numeros nao para,

considerados pelos amantes do ge- % - 
||> A Tf & x'oror6 estrearam, an- hit Always on my mind. "Continua- 

por ai. "Com este novo disco que-
nero como a dupla mais respeitada, SpiP? if teontem um show super produzido mos a cantar o que as pessoas que- remos ultrapassar as tres milhoes;

y,SriS copias"16 
" 

ChilCiozinho c Xororo: show dirigido por Jorge Fernando no Palace, em Sao Paulo, com a rem ouvir, de forma bem simples e de copias.

Ironia em quadrinhos 
Acervo 

por 
um fio

ArQuivo .
it' Af\ u 1 W-- v !- ¦ Os cartoons e os quadrinhos ha a Mil<lPll Nacional "Esta e uma infesta?ao de cu- gao de aves da America Latina;
H.a 4U ailOS DOianflO , muit0 temp0 j.\ se entrincheiravam pins bastante didatica", ironiza teve que ser transferida para um

tiras Feiffer diz QUC flHj . / ^ na-.culture pop am^nba^a, mas .as entra em obras para vice-diretordo museu, Ulisses Ca- galpao, depois que um temporal -

"" ~ ' 
estranhas, distorcidas e assustadas CQi..ar A a rilina ranasch, diante do que sobrou da estragou cinco mil pegas. As 70

hoje e menos sabio formas de seu trago, que pareciam bdlVdl 
ua luuia sala Rondon, interditada ha um mil restantes permanecem no gal- :

-— |Sjy , jazer saltar os olhos das orbitas, ano. Vigas podres esperam substi- pao ate hoje. Ha esperanga de.

J 
Lawrence CHR1STON ::;9k imediatamente soaram familiares, tuigao, enquanto centenas de pe- tira- las, mas tudo depende do fim

I 
Los Angeles Times Jh ; meSmo sendo absoluta novidade. il gas da etnografia acumulam poei- da construgao de um predio de

lios ANGELES - Ha quase 1 Apesar disso, Feiffer teve muitas lA de mais uma refor. M dos. olhos interessados dois pavimentos dentro da Quin-

quatro decadas, as tirinhas de qua- dificuldades para conseguir publi- parcial o Museu Nacional das mil turmas de alunos que visi- ta. Toda a colegao de vertebrados

drinhos de Jules Feiffer nos irazem ' car primeiros trabalhos. "Me sobrevive. 
Encravada na Quinta tam.° .muse„u anu en s.ena trans[e"da para o novo pre-

comcntarios ironicos sobre as ques- ,," diziam que, enquanto nao fosse co- da goa yjsta em S50 Crist6vao, .A s|tua?ao parece pior nasoito dio, criando-se novos espagos pa-
toes e personalidades que estao nas il-; nhecido, nao conseguiria publicar antiga resid6ncia da familia flas.do !I°,^Ti!!hii^S W cxPosl<?oes e es

manchetes dos jornais. Apesar de nada", recorda, divertido. imperial ja nao guarda a aparen- funcionava, at6 1986, a biblioteca Mas desde seu inicio> ha um
ainda ter muito material para sua Por isso, ele se sustentava com da dos tempos da corte. Quem ^ 

teto anw ano e meio, a obra ja foi embar,.,
pena. Eeifler. aos 64 anos, comega servj s prestados para a CBS, ja reina hoje sao os cupins e as £«« Sca<SfseeSe fd®, VeDZf. 

*°. I"StJ Ut<! •
a entrar naquela fuse da vida onde que 0 Voice nao pagava nada, so infiltragoes. Soberanos, os sinais das A aecaaenm Brasileir0 de Patnmomo Cultural-;
pode avaliar o conjunto de seu tra- oferecia uma total liberdade criati- da decadencia fisica do Museu ® te'^s .. (IBPC). 0 orgao alega que toda a.:
balho. Na semana passada, a gale- 1^1%* Va para redatores e ilustradores. So apontam sempre para a deterio- J v 

p 
ventanias Na area de ®rea da Quinta 6 tombada-lntef-

na Every Picture Tells a Story, de . quando conseguiu compilar seus ragao e o remanejamento impro- -- j maj inundada rompida pela ultima vez em abril,
Los Angeles, maugurou uma re- trabalhos nesse periodico, no livro visado do acervo. fS ne xS a construgao so foi retomada ha ¦
trospectiva de suas tires e desenhos, Sick, sick, sick, ele finalmente con- O que resta de imponencia aos M . „ cientifico aue cerca de um mSs- depois que o •
que mclui ainda os originals e um n,,..t .•(Kf? tWil&il'*- seguiu um contrato corn a Playboy, 74 metros da fachada neoclassica nreiu-.zos sao mais ataves Ha Ministerio Publico deu pareccr fa-'
livroin'anul iiuco caruuusu cs.a Juhs Fafferconttmm auvo. recebendo USS 500 por semana. 6 temcntido logo uo saguao de vomvel a LFRj. j
pRstts a angar. loiniwiu c Hindu uso seu licido humoi "Existe uma condescendencia entrada, onde uma raspagem na Marco Antonio Cavalcami J

Mas a idade niio term mfluen- coin o dito alternativo aue come- nova pintura denunda um ano de '
dado seu esiilo? "Eu era mais sabio do, entre um publico cada vez mais cQm q espera por verbas para a restaura- I
nos anos 50 e 60. hoje tenho mais dependente de novidades. Mas foi fiUrado6 a'firande gao. 0 passeio pelos quatro quilo-
consciencia da minha estupidez", senso de ironia do artista continua jmnrensi" disse Fpiffer "Hirrv metros quadrados das exposigoes
disse o cariunista. "Sabia exata- intacto em suas tires, e ele ainda p ' ."ICT: . do Museu ensina muito menos a
mente o que linha que ser dito so- consegue mostrar novos pontos de oelalonte, que e muito meu amigo, respeito de Historia Natural do 1
brea Guerre Fria, Nixon. Kennedy vistas e boas tiradas sobre as ques- deu um show excelente em Nova sobre os problemas da insti- ', BWHHH (| 
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' ¦ : /MMMIMlBBH
1 Eisenhower, mas nao imagino toes mais turbulentas. Um trabalho lorque ha pouco tempo. Um espe- tuigao. f wh
que possa fal'ar sobre o projeto de recente conseguiu, ao mesmo tem- taculo ricoeelegante. Nada pareci- Segundo calculos da diregao, l ^flj aK
saiide de Clinton. Sabia o que fazer po. retratar as atuais reclamagoes do com o que se ve em Las Vegas. uma restauragao completa custa- S , rT>
em relagao ao Vietna. mas nao so- femininas e um sentimento de ter ^jas 0 critico do New York Times ria, hoje, USS 25 milhSes. Para as ' '• .*

brc a atual recessao . reconhece. sido abandonado pelos politicos, acabou com ele. Parece aquela coi- obras de janeiro, a Universidade n|"Tinha consciencia do que dev.a quando uma jovem, falando de um sadojovemquechegaedi2:.tudoo Federal do Rio de Janeiro Jiser feito para resolver todos os pro- homem que inentiu para ela e disse • . j • - ajpRJ) resoonsavel pelo Museu S v-;. , WSKS^^Ww*'.
biennis existentes nos anos 60. Tu- que ela era louca quando o flagrou que veio antes demnne uma porca- Nacionai, dispoe de USS 3 mi- 
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do parecia decifravel e mensuravel. mcntindo, exclama: "Eu 
queria sa- na , exclama mdignado. Fico de- lhoes, renassados em abril pelo J \ & v. \.i

Agora parecemos estar em queda ber disso quando votei em Clinton, sanimado', reconhece. Mas Jules Ministerio da Educagao. O di- ' I \ >Jfl| i
livre. Tudo o que sei e que me sinto Ao inves de um presidente, conse- Pfeiffer diz ter, hoje em dia, algo nheiro sera aplicado na renovagao ' 

,
mais anestesiado do que em qual- gui um relaeionamento docntio." que o tem ajudado muito: "Uma do 

telhado, forro, instalagao ele-
quer epoca da minha v ida profis- Ninguem nunca tinha visto uma filha de oito anos, o que me forga trica e reforma das salas onde ha
sional" expiica coisa como suas tirinhas, que come- observar e reorientar minha vida, riscos de desabamento. O comba- •' (j^jC '< %

i; nalural que o imerosse pelo earam a ser pabfadas no Villw que esmva en.rando num esquema je aos cupins, por enquanto, fic-a- Hixesg|SSS

trabalho de Pleifler tenha deeresci- Voice, de Nova lorque, em 1956. fechado. radeiora. y r
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Brasileira de Psicanalise do Rio um lugar de destaque expl.ea

(Kk CKJ \£SM f\ de Janeiro, que esta organizando Sauberman. Isso pode estar

IrW® reH °'HF,JC'i o evento. acontecendo apenas por causa da-
"iroi "Vflj mww m me4ha vIOMECA hoje, no Hotel Glo- Serao44temaslivres, 14mesas crise economica, afinal e uma te-

\H TW nM ria, o 14° Congresso Brasileiro de redondas, seis relatorios oficiais, rapia muito cara. Mas po em la-

Uff t^jfj Psicanalise. Quatrocentos profis- dois cursos, um forum de debates ver outras razoes.
sionais de todo o pais se encon- sobre a etica nas instituigoes psi- Apesar deste ser um congresso

sc KM, * K*- ®SSfc, Mut, 1 f*'* M tram ate o proximo dia 11 para canaliticas e tres conferencias, to- brasileiro, alguns nomes chegam
Itu T&lo meox_ ;Sio^-lsr^.,-n c«ut(UI a7 ' aMgifefes nm»*. discutir o futuro da psicanalise. das procurando discutir os rumos do extenor, como o presidente da
tTZ'J&rZ f<%. vCtre 0%™*' f ^fa. 

"A 
questao da sobrevivenda da da psicanalise no pais. Associagao Internacional de Psi-

(M iyk psicanalise como uma terapia em "A psicanalise ja esteve nos canalise, o argent.no Horecio Et-
=-•' VTM coridigoes de atender a demanda pincaros da gloria, mas atravessa chegoyen, e o mexicano Luis|e-

LjM S-^ V[H| do homem moderno nos preocu- um mau momento. Nosso interes- der, qufla definui o seu tenia. Ao

< jW / /Bp \| m 1 ' in pa muito", diz Paulo Roberto se e saber as razoes do declinio seculo 21 podera a psicanalise des-
' LI j]j ,, eVi jj)j i$k fejy Sauberman, presidente do Con- descobrir o que se pode fazer para vendor o misterio da esftnge e evi-

^ ^ 
 gresso e membro da Sociedade que a psicanalise volte a ocupar tar suas monstruosidades?.
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Duplas como Leandro

e Leonardo ainda são

recordistas de vendas

S~ 

APOENAN RODRIGUES

ÃO PAULO — Leandro, da
dupla sertanejo-pop Leandro
& Leonardo, tem uma defini-

çào estranha mas incisiva sobre o
gênero que defende. Durante para-
mentada entrevista em circuito fe-
chado, via Embratel, para dez cida-
des brasileiras, ele admitiu que sua
música, carregada de temas sobre
traição e dor de cotovelo, ò real-
mente direcionada para homens
traídos. Seria este o segredo passio-
nal que tem garantido aos irmãos
goianos e a duas outras duplas —
Chitàozinho & Xororó e Zezé Di
Camargo & Luciano — uma posi-
çào tão sólida nas oscilantes ondas
musicais brasileiras? Formadores
de opinião já decretaram o fim des-
ta moda brega. Os números nem
tanto.

Leandro & Leonardo estão lan-
çando seu sétimo disco, que leva o
nome da dupla — o primeiro pela
união Continental/Warner — com
uma tiragem antecipada de um mi-
Ihão de cópias vendidas, segundo a
gravadora. A quantia deve ser so-
mada ao consumo de cerca outros
oito milhões de cópias de seus ál-
buns anteriores. Os também goia-
nos Zezé Di Camargo & Luciano,
igualmente com trabalho novo que
leva o nome da dupla, de acordo
com a Sony Music chegam às lojas
com a vendagem antecipada de 500
mil cópias. Seus dois primeiros dis-
cos venderam 1,65 milhão. E, por
ultimo, Chitàozinho & Xororó,
considerados pelos amantes do gè-
nero como a dupla mais respeitada,
já alcançaram com o recente Tudo
por mor as 500 mil cópias.

¦«««^
Lcimdroe Leonardo jú venderam oito milhões de disco e nào houve queda com a crise

ChitCiozinho e Xororó: show dirigido por Jorge Fernando

Acervo 
por 

um fio
Ironia em 

quadrinhosJ,. Arquivo .
çào de aves da América Latina •
teve que ser transferida para uni
galpão, depois que um temporal •
estragou cinco mil peças. As 70
mil restantes permanecem no gaK:
pão até hoje. Há esperança de.
tirá- Ias, mas tudo depende do fim
da construção de um prédio de
dois pavimentos dentro da Quin--
ta. Toda a coleção de vertebrados"
seria transferida para o novo pré-
dio, criando-se novos espaços pa-
ra exposições e estudo.

Mas desde seu início, há um
ano e meio, a obra já foi embar-,
gada duas vezes pelo Instituto
Brasileiro de Patrimônio Cultural
(IBPC). O órgão alega que toda a
área da Quinta é tombada. Inter-
rompida pela última vez em abril,
a construção só foi retomada há
cerca de um mês, depois que o
Ministério Público deu parecer fa-
vorável à UFRJ.

Marco Anlonio Cavalcanti

O Museu Nacional

entra em obras para
se salvar da ruína

"Esta é uma infestação de cu-
pins bastante didática", ironiza o
vice-diretor do museu, Ulisses Ca-
ranasch, diante do que sobrou da
Sala Rondon, interditada há um
ano. Vigas podres esperam substi-
tuição, enquanto centenas de pe-
ças da etnografia acumulam poei-
ra longe dos olhos interessados
das mil turmas de alunos que visi-
tam o museu anualmente.

A situação parece pior nas oito
salas do terceiro pavimento onde
funcionava, até 1986, a biblioteca
do museu. Parte do teto ameaça
desabar sobre estantes desmonta-
das. A decadência se esconde
abaixo de telhas semi-centenárias
que suportam cada dia menos
chuvas e ventanias. Na área de
exposições, a sala mais inundada
é a dos peixes.

Mas é no acervo científico que
os. prejuízos são mais graves. Há
sete anos a mais importante cole-

Há 40 anos bolando

tiras, Feiffer diz que
hoje é menos sábio

1» LAWUDNCU Cl 1R1STON
Los Angeles Times

JLioS ANGELES — Há quase
quatro décadas, as tirinhas de qua-
drinhos de Jules Feiffer nos trazem
comentários irônicos sobre as ques-
toes e personalidades que estão nas
manchetes dos jornais. Apesar de
ainda ter muito material para sua
pena, Feiffer, aos 64 anos, começa
a entrar naquela fase da vida onde
pode avaliar o conjunto de seu tra-
balho. Na semana passada, a gale-
ria Every Picture Tells a Story, de
Los Angeles, inaugurou uma re-
trospectiva de suas tiras e desenhos,
que inclui ainda os originais de um
livro infantil que o cartunista está
prestes a lançar, O homem no teto.

Mas a idade não teria influen-
dado seu estilo? "Eu era mais sábio
nos anos 50 e 60, hoje tenho mais
consciência da minha estupidez",
disse o cartunista. "Sabia exata-
mente o que tinha que ser dito so-
bre a Guerra Fria, Nixon. Keuncdy
e Eisenhower, mas não imagino o
que possa falar sobre o projeto de
saúde de Clinton. Sabia o que fazer
em relação ao Vietnã, mas não so-
bre a atual recessão", reconhece.
"Tinha consciência do que devia
ser feito para resolver todos os pro-
blenías existentes nos anos 60. Tu-
do parecia decifrável e mensurável.
Agora parecemos estar em queda
livre. Tudo o que sei é que me sinto
mais anestesiado do que em qual-
quer época da minha vida profis-
sional", explica.

É natural que o interesse pelo
trabalho de Pfeiffer tenha decresci-

ia. espera de mais uma refor-
ma parcial, o Museu Nacional
sobrevive. Encravada na Quinta
da Boa Vista, em São Cristóvão,
a antiga residência da família
imperial já não guarda a aparên-
cia dos tempos da corte. Quem
reina hoje são os cupins e as
infiltrações. Soberanos, os sinais
da decadência física do Museu
apontam sempre para a deterio-
ração e o remanejamento impro-
visado do acervo.

O que resta de imponência aos
74 metros da fachada neoclássica
é desmentido logo no saguão de
entrada, onde uma raspagem na
nova pintura denuncia um ano de
espera por verbas para a restaura-
ção. O passeio pelos quatro quilô-
metros quadrados das exposições
do Museu ensina muito menos a
respeito de História Natural do

que sobre os problemas da insti-
tuição.

Segundo cálculos da direção,
uma restauração completa custa-
ria, hoje, US$ 25 milhões. Para as
obras de janeiro, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), responsável pelo Museu
Nacional, dispõe de USS 3 mi-
lhões, repassados em abril pelo
Ministério da Educação. O di-
nheiro será aplicado na renovação
do telhado, forro, instalação elé-
trica e reforma das salas onde há
riscos de desabamento. O comba-
te aos cupins, por enquanto, fica-
rá de fora.

Julcs Feiffer continua ativo,
e ainda usa seu ácido humor

A sala que expõe a coleção de peixes esta inundada
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um lugar de destaque", explica
Sauberman. "Isso 

pode estar
acontecendo apenas por causa da
crise econômica, afinal é uma te-
rapia muito cara. Mas podem ha-
ver outras razões."

Apesar deste ser um congresso
brasileiro, alguns nomes chegam
do exterior, como o presidente da
Associação Internacional de Psi-
canálise, o argentino Horacio Et-
chegoyen, e o mexicano Luis Se-
der, que já definiu o seu tema: No
século 21 poderá a psicanálise des-
vendar o mistério da esfinge e evi-
tar suas monstruosidades?.

Brasileira de Psicanálise do Rio
de Janeiro, que está organizando
o evento.

Serão 44 temas livres, 14 mesas
redondas, seis relatórios oficiais,
dois cursos, um fórum de debates
sobre a ética nas instituições psi-
canalíticas e três conferências, to-
das procurando discutir os rumos
da psicanálise no país.

"A 
psicanálise já esteve nos

píncaros da glória, mas atravessa
um mau momento. Nosso interes-
se é saber as razões do declínio e
descobrir o que se pode fazer para
que a psicanálise volte a ocupar

vIOMEÇA hoje, no Hotel Gló-
ria, o 14° Congresso Brasileiro de
Psicanálise. Quatrocentos profis-
sionais de todo o país se encon-
tram até o próximo dia 11 para
discutir o futuro da psicanálise."A 

questão da sobrevivência da
psicanálise como uma terapia em
condições de atender à demanda
do homem moderno nos preocu-
pa muito", diz Paulo Roberto
Sauberman, presidente do Con-
íiresso e membro da Sociedade
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Meg Ryan atua com o marido Dennis Quaid no filme Flesh and bone

da América

Dlvulgagfio

comédias

'Sintonia 
de amor1

faz de Meg Ryan

a grande musa do

novo romantismo

ANDRÉ BARCINSK.I
Correspondente

I OS ANGELES — O
I J papel da noiva infeliz

JL4 em Sintonia de amor fez
de Meg Ryan, 31 anos, a nova
namoradinha da América. Ela
pode não ter a beleza exube-
rante de uma Sharon Stone ou
Julia Roberts, mas compensa
com seu charme juvenil e cara
de boa moça.

Embalado por uma românti-
ca trilha-sonora (leia texto ao
lado), Sintonia de amor — em
cartaz no Rio e quarta bilheteria
nos EU A—é o primeiro grande
sucesso comercial da carreira de
Ryan, que já atuou em Harry e
Sally — Feitos um para o outro
(1989) e The doors (1991). Megé
casada com o ator Dennis
Quaid, com quem aparece no
recém-lançado Flesh and bone
(leia mais abaixo). Falando ao
JORNAL DO BRASIL, Ryan

diz que pretende"Existe dar um tempo
,jm nas comédias e

, se dedicar a fil-
grande mes mais com-

pÚbliCO plexos.
aue 

~ Você ficou
surpresa com o

Cldora as sucesso de Sinto-
nia de amor?
— Ncão. Existe

1'OHlãfl- um grande pú-
ticas" blico que não se

importa com fil-
mes de ação e que adora comé-
dias românticas. Acho que o fil-
me é uma das melhores
comédias dos últimos tempos.
Foi bem dirigida, a história é
legal e alegre. Não tinha como
não fazer sucesso.

Você pretende continuar a
fazer comédias como Sintonia
de amor?

Não. Tenho medo de cair
numa fórmula, de me tornar re-
petitiva. Por isso aceitei fazer
Flesh and bone, um filme mais
sério. Agora quero fazer filmes
mais complexos, que exijam mais
de mim como atriz. Terminei
Significam other, com Andy
Garcia, um drama sobre um ca-
samento em decadência. E um
papel muito difícil para mim.
Minha personagem é uma alcoó-
latra meio desequilibrada, que
tenta arrumar seu casamento.

Quando você e Dennis se
conheceram ele era muito famo-
so e você estava começando.
Hoje você está numa fase de
sucesso, mas os filmes dele não
têm tido boa bilheteria.

Achamos isso normal. Co-
nhecemos a profissão e sabe-
mos que não se pode estar no
topo o tempo todo. Eu mesma

já estive em bai-"Qliei'0 xa, sei que é só
/• j.. uma questão de

¦\ tempo até Den-
filmes nis voltar ao to-
mais P0, Vamos co-

, locar assim:
complexos .antigamente,

que pediam autó-
pxiinm grafo só paraexijam g|e pj0je pe(jem
mais de para nós dois.

— Vocês não
trabalhavam

juntos há bastante tempo...
Verdade. Temos levado essa

vida de pais, trocando fraldas,
passeando com nosso filho, e
acabei esquecendo que grande
ator Dennis é. Foi incrível tra-
balhar com ele.

Em casa, vocês falam sobre o
filme e comparam suas atua-
ções?

De jeito nenhum. Temos
um pacto de nunca falar sobre
trabalho em casa. Passamos
12, 14 horas no set de filma-
gens. É desgastante ainda levar
trabalho para casa. Também
não tem sentido ficar compa-
rando atuações. Dennis é mui-
to mais ator do que eu.

Acha mesmo ou só eslá fa-
lando por educação?

IRindo) Não tenho dúvida.
Ele é o Marlon Brando e eu
sou a Mary Tyler Moore!

O que você acha do bigode
que seu marido está usando?

É meio selvagem, não? O
pior não è o bigode, mas o
regime que mandaram ele fa-
zer. Dennis está tão magro que
me deixa deprimida: fico me
sentindo corda irisosI

mim

Trilha já

faz sucesso

MARCUS VERAS

Meg Ryan confessa que, diante do sucesso comercial de Sintonia de amor, ficou com medo de cair numa fórmula e se íepetir

Por 
que 

você acha

que 
a imagem dos

japoneses 
andapo boa

no resto do mundo?

Chegou Toshiba Movie. A última superprodução japonesa em vídeo.

Casal lança

novo filme

EXJSTA semana estréia nos
Estados Unidos o terceiro fil-
me estrelado pela dupla Meg
Ryan e Dennis Quaid: Flesh
and bone (em tradução literal,
Carne e osso), um drama diri-
gido por Steve Kloves, de Susie
e os Baker boys. A atriz come-
çou sua relação com Dennis
Quaid, 40 anos, no set de fil-
magens de Viagem insólita em
1986. Os dois também traba-
lharam juntos no filme Morto
ao chegar (1988). Casados há
três anos, eles têm um filho,
Jack, hoje com 17 meses.

Flesh and bone marca uma
guinada na carreira de Meg
Ryan, atriz que vinha se espe-
cializando em comédias ro-
mânticas. Depois de Harry e
Sally, ela filmou Joe contra ô
vulcão e Sintonia de amor. Ela
acaba deixar o set de Signifi-
cant other, com Andy Garcia,
onde interpreta uma alcoólatra
que tenta desesperadameiite
consertar seu casamento fra-
cassado.

O elenco de Flesh and bone
ainda conta com outro nome
de peso: James Caan (O pode-
roso chefão). no papei de Roy
Sweeney. um ladrão calculista
e violento que usa seu filho
pequeno para roubar jóias" e
pratàna, mas que acabam des-

cobertos pelos moradores. Roy
não vê outra alternativa senão
matar toda a família, só pou-
pando um bebê.

Trinta anos depois, o filho
de Roy (Quaid), abandonado
pelo pai, .acaba se apaixonando
por Kay Davies (Ryan). O que
ele não sabe é que ela é na
verdade o bebê que seu pai
poupou da morte. Kay havia
sido criada por parentes, que
nunca lhe haviam contado a
verdade sobre a morte de seus
pais. Para complicar mais a si-
tuação, Roy reaparece, desço-
bre o segredo de Kay e teme
que seu filho, movido pela pai-
xão que sente por ela, acabe
contando toda a verdade.

Dennis Quaid, ostentando
um bigode parecido com o de
Belchior por causa das filma-
gens de um faroeste onde inter-
preta o lendário caubói Wyatt
Earp, diz que Flesh and bone é
um filme diferente do que o
público de filmes americanos
está habituado a ver. "É uma
história triste, que termina
com uma luta entre pai e filho
que não é exatamente a idéia
hollywoodiana de final.feliz",
diz o ator ao JORNAL DO
BRASIL.

James Caan também desta-
ca a tensão da história: "Gosto
de filmes assim, que falam de
relacionamentos complexos.
Meu personagem e seu filho
têm uma relação de amor e
ódio. de medo e admiração,
que deixa o espectador sem sa-
ber o que vai acontecer na pró-
xima cena"

ORAÇÕES em brasa, re-
gozijai-vos! Já está nas lojas o
CD da Sony com a trilha sono-
ra de èiritònia de amor (Slee-
pless in Seattle). Romantismo é
o que não falta nesta trilha,
que já vendeu mais de dois mi-
lhões de cópias nos EUA.

A aposta da Sony é alta:
"Tenho certeza de milhares de
pessoas irão ver o filme depois
de ouvir a gravação de When I
fali in love", diz Glen Brun-
man, um dos seus diretores.
Não está sendo otimista: o dis-
co já está entre os 50 mais
vendidas na Bilboard, na cate-
goria Adult Contemporary.

Mas o que há de tão excep-
cional no CD? Para começo de
conversa, uma versão de As
time goes by, numa regravação
de Jimmy Durante, de 1964.
Logo em seguida, Louis Arms-
trong desliza por A kiss to build
a dream on, com a voz roufe-
nha e o sopro mavioso de sem-
pre. Se o seu coração ainda
não se derreteu, ouça então
Stardust, na gravação original
de Nat Kin Cole. E tem mais:
Makin' wlioopee, revivido por
Dr. John e Rickie Lee Jones.
Só Carly Simon não tem muito
sucesso: sua versão de In the
wee small hours of the morning
fica a léguas de distância de um
digamos... Frank Sinatra.

Cabe até mesmo um autên-
tico tema de bangue-bangue,
Back on the saddle again, de e
com Gene Autry. Será que o
par romântico cavalga pelas
pradarias ou é apenas um to-
que sado-masô, tipo domina-
dor e dominado? Dilemas exis-
tenciais à parte, Joe Cocker
despeja uma versão meio soul/
meio blues para Bye bye black-
bird. E um autêntico counlry,
com Tammy Wynette, Stand
by your man.

Após este hiato galopante,
voltam as flores e o romance: A
wink and a smile, com Harry
Connick Jr. mostrando a classe
de sua voz privilegiada. Para de-
saguar nas cordas mais que açu-
caradas de An affair to remem-
ber (do filme Tarde demais para
esquecer), paraíso dos violinos e
cellos. Jimmy Durante retorna
em Make someone hapyy, tam-
bém de 1964, e chegamos então
à música considerada de traba-
lho: When I fali in love, sucesso
de Nat King Cole, recebeu uma
versão a dois com Celine Dion e
Clive Griffin. Com uma trilha
dessa, não há paixão que não
seja eterna — enquanto dura, é
claro.

Atriz vence

o seu azar

0,'S US$ 100 milhões arreca-
dados com o sucesso do filme
Sintonia de amor, livraram a
atriz Meg Ryan da fama de
azarada que sempre a acompa-
nhou em Hollywood. Ela car-
regava uma verdadeira maldi-
ção: a maioria dos filmes em
que a atriz trabalhava fracas-
savam na bilheteria, enquanto
papéis que ela havia recusado
rendiam fortunas a outras atri-
zes.

Foi assim no ano de 1990,
quando Meg recusou os papéis
principais de Ghost e Uma lin-
da mulher. Grandes sucessos de
bilheteria, os dois filmes lucra-
ram fábulas e transformaram
as então pouco conhecidas De-
mi Moore e Julia Roberts em
estrelas consagradas.

No mesmo ano, Meg filmou
Joe contra o vulcão e, em 1991,
interpretou a mulher do ro-
queiro Jim Morrison em The
doors, dirigido por Oliver Sto-
ne, filmes que não foram nada
bem de bilheteria. A exceção
da lista de fracassos, Meg
Ryan filmou além de Sintonia
de amor, a atriz apareceu em
Top Gun (1986), onde ela fez
uma pequena ponta. (A.B.)
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por alterações de última hora nos
preços, horários e endereços forneci-dos pelos organizadores de eventos e
pelas empresas citadas. É bom se
certificar pelo telefone antes de sair
de casa.
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Harrison 

Ford já apanhou de tu-
do que é jeito. Foi caçado por
policiais corruptos em A teste-
munha, sofreu na mão dos na-
zistas na trilogia de Os caçado-
res da arca perdida, se viu

perseguido por Darth Vader na série
Guerra nas estrelas, virou réu em Acima
de qualquer suspeita, esteve na mira de
terroristas do IRA em Jogos patrióticos,
levou tiro na cabeça em Uma segunda
chance, correu de traficantes em Busca
frenética, foi surrado por replicantes em
Blade runner.

O perfil ideal para viver, no cinema, o
papel de David Janssen na série televisi-
va O fugitivo: o cirurgião Richard Kim-
ble, condenado à morte pelo assassinato
da mulher. O seriado bateu recordes de
audiência ao narrar a saga do médico
acossado pela polícia. A versão que che-
ga agora às telas condensa em 2hl5 os
quatro anos da série produzida na déca-
da de 60. O resultado é eletrizante,
como mostra o repórter Marcello Maia

'? 

APOSTAS

na matéria que começa na página 28.
Harrison Ford escapa da colisão de um
trem com um ônibus, se joga numa re-
presa, se esconde no esgoto — uma su-
cessão de proezas que prende a aten-
ção até o final e que foi vista por 25
milhões de americanos em dois meses.

O fugitivo estréia em 14 cinemas —
dois deles no recém-inaugurado Via Par-
que. O shopping está provocando alvo-
roço nos cinéfilos. São seis cinemas, com
equipamentos de primeira linha. E vem
mais por aí: no fim do mês abrem as
quatro salas do Rio-Sul e, ano que vem.
outras cinco no BarraShopping. Dias de
festa para uma cidade que viu seus 113
cinemas (em 1950) minguarem para 78.

E atenção: os espetáculos de Dercy
Gonçalves foram antecipados depois que
a seção Show estava impressa. Sexta e
sábado começam às 20h30 e domingo, às
19h. E é bom confirmar antes pelo tele-
fone preços e horários da peça O cortiço,
no Teatro Delfim.

MAURO VENTURA

ARREDORES
BANCAS
BARES

CINEMA
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CRIANÇA
EVENTO
EXPOSIÇÕES
FILMES DA TV
GAMES
GRÁTIS
PARA DANÇAR
RADIO
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MIGUEL PAIVA
BATISTA, o cinéfilo neo-realista
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Angela Bassett * Tina Turner em 'Tina' ¦
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Anna Galiena em 'A grande melancia'

MELHOR FILAfE-MEWOR ATOR.
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ART 3 CINESTAR BRUNI

CASASHOPPING GÁVEA l lCOPACABANA! TIJUCA

Depois do excepcional sucesso de TOMATES VERDES FRITOS

uma sobremesa que vai deixar água na boca!

A GRANDE MELANCIA
(IL GRANDE COCOMERO)

Um filme que vai mexer com seu coraçao

VENCEDOR DO PRÊMIO "DAVID DONATELLO
(0 OSCAR DO CINEMA ITALIANO)

MELHOR FILME. MELHOR ATOR. MELHOR ROTEIRO

SÉRGIO CASTELLITTO ANNA GALIENA™-. <_ ALESSLA FUGARDl—-.whom«iuj muMiurvniu ncimcntuo «uuctxvtn uDunoaouao /^F"#X.Í*ISN
GIGI REDER  ARMANDO DE RA2ZA LAÜRA BETTI mnraraorot
rxrm<tr*+*mFRANCESA ARCHIBUGI «airnmDuiiD.vnBuiiu couuuunsuinua»oiua
_IE0 PESCAROLO. GUIDO DE LAURENTI1S c FUIVIO LUCISANO-^acmujMnun hn »f**uciiT iu««* M«^wpwrtiun*«h; ¦¦¦mim uiao llc.- - U1IK4CU «o Uaw** *>!«**¦ iuuw wnwnwm n* JULX

Slues, 
'dance',

tapas ebe

MARCELLO MAIA
jà gigantesca caçada ao médico

chard Kimble, personagem de Har-
rison Ford em O fugitivo (leia reporta-
gem de capa e Filme em Questão
página 28), não chega sozinha às telas
cariocas nesta sexta. Também estréia a
esperada cinebiografia Tina, reconstitui-
ção da vida e da carreira de Tina Turner,
com direito a exuberante trilha sonora
— além de destaques do fim de
os dois filmes são as principais atrações
dos novos cinemas do Via Parque (leia
texto sobre o novo shopping na página
50). E o circuito traz ainda o dramalhão
italiano A grande melancia, estrelado por
Anna Galiena, o romance A carne, de
Marco Ferreri, e Uma garota em Nova
Iorque, versão B de Uma linda mulher.

Feito por encomenda para comover o

grande público, Tina — baseado no best
seller I, Tina, escrito pela própria — foge
do lugar-comum a partir da espetacular
interpretação de Angela Bassett. Na pele
da pop star que sofre o diabo nas mãos
do marido, o obscuro Ike Turner (Lau-
rence Fishburne), a atriz impressiona pe-
la semelhança e acaba convencendo o
espectador em quase tudo. Dos tempos
de menina no coral da igreja aos anos de
blues, tapas e surras do parceiro, não
falta nada a Tina. Principalmente hits
como Rock me baby, Those lonely lonely
nights, What's love got to do whit it?,
Proud Mary e Disco inferno.

PROGRAMA 4

CONTINUAÇÃO

? ? ?
Sintonia de amor (Sleepless in Seattle), de Nora
Ephrom. Com Tom Hanks e Meg Ryan. Art-Copaca-
bana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Star-Ipane-
ma (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521-4690): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da
Gávea, 899 — 322-1258): 16h, 18h, 20h, 22h. Estação
Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Pathé (Praça Floriano,
45 — 220-3135): 13h, 15h, 17h, 19h, 21 h. Sáb. e dom.,
a partir de 15h. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro,
350 — 281-3628), Windsor (Rua Coronel Moreira
César, 26 — 717-6289), Art-Casashopping 2 (Av.
Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746), Art-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-9570), Art-Madu-
reira 1 (Shopping Center de Madureira — 390-1827),
Art-Plaza 2 (Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769):
15h, 17h, 19h, 21h. Star São Gonçalo (Rua Dr. Nilo
Peçanha, 56/70-713-4048): 17h, 19h, 21 h. (Livre).
? Annie quer ver o viúvo que fez uma declaração de
amor à falecida mulher no rádio. EUA/1993.

8/10 a 14/10/1993

A grande melancia (II grande cocomero), de Fran-
cesca Archibugi. Com Alessia Fugardi e Anna Galie-
na. Rio-Sul (R. Marquês de São Vicente, 52 — 274-
4532), Star-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C
— 256-4588): 14h, t6h, 18h, 20h, 22h. Art-Fashion
Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 16hl0,
18hl0, 20hl0, 22hl0. Art-Casashopping-3 (Av. Alvo-
rada, Via 11, 2.150 — 325-0746), Bruni-Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 370 — 254-8975): 15h, 17h, 19h,
21h. (12 anos).

A jovem Valentina, 13 anos, sofre um ataque
epilético e é socorrida por um médico. Os dois desen-
volvem uma grande amizade. Itália/1992.

A carne (La carne), de Marco Ferreri. Com Sérgio
Castellitto. Belas-Artes Veneza (Av. Pasteur, 184 —
295-8349): 15h, 16h40, 18h20, 20h. (18 anos).

O envolvimento de Paulo e Francesca e seu prazer
pelo sexo. Itália/1991.

Uma garota em Nova Iorque (Jersey girls), de
David Burton. Com Jami Gertz. Palàcio-2 (Rua do
Passeio, 40 — 240-6541): 13h40, 15h30, 17h20,
19hl0, 21h. Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487): 14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30. (12
anos).

Toby sonha com o amor perfeito e vai procurá-lo
em Nova Iorque. EUA/1992.

ESTRÉIA
? ? ?

O fugitivo — De Andrew Davis. Com Harrison
Ford e Tommy Lee Jones. Roxy-1 (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), São Luiz-1 (Rua do Catete, 307 —
285-2296), Leblon-1 (Av. Atàulfo de Paiva, 391 —
239-5048): 14h30, 16h50, 19hl0, 2lh30. Odeon (Praça
Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835), Via Parque-2 (Av.
Alvorada, 3.000), Carioca (Rua Conde de Bonfim,
338 — 228-8178), Norte Shopping-1 (Av. Suburbana,
5.474 — 592-9430), Ilha Plaza-1 (Av. Maestro Paulo
e Silva, 400/158), Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666), Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338), Center (Rua Coronel Moreira César, 265

711-6909), Niterói (Rua Visconde do Rio Branco,
375 _ 719-9322): 14h, 16h20, 18h40, 21h. Via Par-
que-4 (Av. Alvorada, 3.000): 14hl0, 16h30, 18h50,
21hl0. Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945):
16h50, 19hl0, 21h30. Campo Grande (Rua Campo
Grande, 880 - 394-4452): 14h30, 16h40, 18h50, 21h.
(12 anos).

( What 's love got to do with it), de Brian Gibson.
Com Angela Basset. Via Parque-1 (Av. Alvorada,
3.000): 15h30,17h30, 19h30,21h30. (14 anos).

BI
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O fugitivo
(Andrew Davis) ??? ?? ??? ??? ?? ??
Tina 

~~~

(Brian Gibson)  ? ????? ??
Sintonia de amor
(Nora Ephron)  ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??
Muito barulho por nada
(Kenneth Branagh) ??? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ???
A firm a
(Sydney Pollack) ?? ? ? ?? ? ? ??in _ —___ ___ _«—«¦«¦¦. ______ __________ _______ ________ ______^_A grande familia
(Stephen Frears)  ? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??
O silencio do lago
(George Sluizer)  ? ?? ??? ?? . ?? •
Sedu^ao
(Fernando Trueba) ??* *?? *?? ?* ???? ?? ??? ??? ???
Como agua para chocolate
(Alfonso Arau)  ?? ?? ??? ??? *?? ?? ??? ?? ??? ??? ???
O piano
(Jane Campion) ???? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ?

Cotapdes: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? 6timo ? ? ? ? excelente

rONTTNTTArAn *" Um j°vem esPanhol, desertor do exercito, e aco- — 236-6245): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Tijuca-2 (Rua"L/W1> 1 lfN UAl^/iU lhido na casa de um pintor e se deixa envolver por Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 15h, I7h, 19h,
O piano (The piano), de Jane Campion. Com Holly SU3S 1uatro fllhas- Espanha/1992. 21h. Barra-2 (Av. das Americas, 4.666 — 325-6487):
Hunter. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 255- Como dgua para chocolate — De Alfonso Arau. 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (12 anos).
4491): 16h40, 18h50, 21h. Estagao Botafogo/Sala-1 Com Lumi Cavazos. Roxy-3 (Av. Copacabana, 945 ? Casal apaixonado se separa por conta da tradigao
(Rua Voluntarios da Patria, 88 — 537-1112): 15h,
17hl5, 19h30, 21h45. (14 anos).

Ada nao fala desde a infancia. Aos 20 anos, vai ^^—_—.
realizar um casamento arranjado. Inglaterra/1992. IE J§ Wf HZ ¥^¥71 TIT

Muito barulho por nada (Much ado about no- M VrlvM jLMxmi.il. \.kj ll 1 IjlT 1^1 l\ ill
thing), de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh. - - < „ " __ [=s=^hhhhCopacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953): ll A14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Estagao Botafogo/Sala-1 (R. JK W ¦ I ml ¦ ¦ ¦ ml ¦ IM
Voluntarios da Patria, 88-537-1112): 15h20, 17h30, < ill ml|| ll/1!
19h40, 21h50. Art-Fashion Mall 1 (Est. da Gavea, 899 - KJJLL M M XFl 1M1 M.
— 322-1258): 15h40, 17h50, 20h, 22h 10. Art-Plaza W\ fl A MM A wm
(Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769): 14h40, II li A l| II K ||^W »!¦
16h50, 19h, 21hl0. (Livre). v * wSj^^m i^9|

A historia de amor de tres militares da armada do : SLEEPLESS IN SEATTLE
principede Aragao. Inglaterra/1993. ^|HPI^Dj&i|^^BjM

MM!! ?Dioaj.wai I v 1A grande familia (The snapper), de Stephen Frears. _bt— - <_ ufl -irr„ SK^KHBHa
Com Tina Kellegher. Estagao Botafogo/Sala-2 (Rua ACAO DA CIDADANIA CONTRA E PELA VIDA L fftlAftftPC 11Voluntarios da Patria, 88-537-1112): 15h30, 17h30, ^ w vwwwnw wn WH WIWBHWI t fd* Yl W tlFLAOUKE !!

O fugitivo
(Andrew Davis)
Tina
(Brian Gibson)
Sintonia de amor
(Nora Ephron)
Muito barulho por nada
(Kenneth Branagh)
A firma
(Sydney Pollack)
A grande família
(Stephen Frears)
O silêncio do lago
(George Sluizer)
Sedução
(Fernando Trueba) ??? ??? ???
Como água para chocolate
(Alfonso Arau)
O piano
(Jane Campion)

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente

? Um jovem espanhol, desertor do exército, é aco-
lhido na casa de um pintor e se deixa envolver por
suas quatro filhas. Espanha/1992.

Como água para chocolate — De Alfonso Arau.
Com Lumi Cavazos. Roxy-3 (Av. Copacabana, 945

— 236-6245): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Tijuca-2 (Rua'
Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 15h, I7h, 19h,
21 h. Barra-2 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487):
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (12 anos).
? Casal apaixonado se separa por conta da tradição

C0NTINUAÇA0
O piano (The piano), de Jane Campion. Com Holly
Hunter. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 255-
4491): 16h40, 18h50, 21 h. Estação Botafogo/Sala-1
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 15h,
17hl5, 19h30, 21h45. (14 anos).

Ada não fala desde a infância. Aos 20 anos, vai
realizar um casamento arranjado. Inglaterra/1992.

Muito barulho por nada (Much ado about no-
thing), de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh.
Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Estação Botafogo/Sala-1 (R.
Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 15h20,17h30,
19h40, 21h50. Art-Fashion Mall 1 (Est. da Gávea, 899
— 322-1258): 15h40, 17h50, 20h, 22hl0. Art-Plaza 1
(Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769): 14h40,
16h50, 19h, 21hl0. (Livre).

A história de amor de três militares da armada do
príncipe de Aragão. Inglaterra/1993.

A grande familia (The snapper), de Stephen Frears.
Com Tina Kellegher. Estação Botafogo/Sala-2 (Rua
Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. Club Cinema-1 (Rua Coronel Moreira
César, 211/153): 15h30, 17h20, 19hl0, 21h. Art-Fas-
hion Mall 4: 16h30, 18h20, 20hl0, 22h. A partir de
sáb., às 18h20, 20hl0, 22h. (12 anos).
? Sharon, 20 anos, está grávida. A família passa a
descobrir o amor. Inglaterra/1993.

Sedução (Belle Époque), de Fernando Trueba. Com
Fernado Fernan Gomez. Estação Cinema-1 (Av. Pra-
do Júnior, 281 — 541-2189): 15h, 17h, 19h, 21h. (14
anos).

2^9.DEAUMent° MAO PERECÍVEL VALEM 1 CONVITE INDIVIDUAL
£E^ü5Wílllf^RA OS 50 PR^EIROS QUE FOREM NESTA SEGUNDA-FEIRA

(11/10/93) EM QUALQUER LOJA McDONALD*S DO RIO DE JANEIRO.
HORÁRIOS
DIVERSOS

PATHE I ART I CIHESTAR | ART 2 | ART 2 IESTACAOI ART
ICQHmãoml II PA1SSANDÜ II TUUCAMmmmznamssna

PAflATBMS I ART 1 T STA.ROSA 1 | CENTER3 |ARTPLAZA 2|WINDSQHI CIHESTAR
MEIER infôDURBRAlfCÃXiÃSll N. IGUAÇU ll NrrERái ] | IÇARAI
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CINEMA

SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 (222 lugares) — Aladdin:

I5h30, 17h20 (dublado) e às 19hl0, 21h (legendado).
Art-Casashopping 2 (667 lugares) — Sintonia de
amor: I5h, 17h, 19h, 2lh. (Livre).

Art-Casashopping 3 (470 lugares) — A grande
melancia: I5h, 17h, I9h, 21h. (12 anos).

Art-Fashion Mall 1 (164 lugares) — Muito barulho
por nada: 15h40, 17h50, 20h, 22hl0. (Livre).

Art-Fashion Mall 2 (356 lugares) — Sintonia de
amor: 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).

Art-Fashion Mall 3 (325 lugares) — A grande me-
lancia: 16hl0, 18hl0, 20hl0, 22hl0. (12 anos).

Art-Fashion Mall 4 (192 lugares) — Aladdin: a
partir de sáb., às 15h, 16h40. (dublado). (Livre). A
grande família: 16h30, 18h20, 20hl0, 22h. A partir de
sáb., às 18h20, 20hl0, 22h. (12 anos).

Barra 1 (258 lugares) — Uma garota em Nova Iorque:
14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30. (12 anos).

Barra 2 (264 lugares) — Como água para chocolate:
13h30,15h30, 17h30, 19h30,21h30. (12 anso).

Barra 3 (415 lugares) — A firma: 15hl5, 18h, 20h45.
(14 anos).

Ilha Plaza 1 (255 lugares) — O fugitivo: 14h, 16h20,
18h40, 21h. (12 anos).

Ilha Plaza 2 (255 lugares) — Top gang 2 — A missão:
14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20. (Livre).

Norte Shopping 1 (240 lugares) — O fugitivo: 14h,
16h20, 18h40, 21 h. (12 anos).

Norte Shopping 2 (240 lugares) — Tog gang 2 — A
missão: 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20. (Livre).

Rio Sul (450 lugares) — A grande melancia: 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (12 anos).

Via Parque 1 (290 lugares) — Tina: 15h30, 17h30,
I9h30, 2lh30. (14 anos).

Via Parque 2 (340 lugares) — O fugitivo: 14h, 16h20,
18h40, 21h. (12 anos).

Via Parque 3 (340 lugares) — Top gang 2 — A
missão: 14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30. (Livre).

Via Parque 4 (340 lugares) — O fugitivo: MhlO,-
16h30, 18h50, 21hl0. (12 anos).

COPACABANA
Art-Copacabana (836 lugares) — Sintonia de amor:

14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).
Condor Copacabana (1.043 lugares) — A firma:

13h20, 16h, 18h40, 21h20. (14 anos).
Copacabana (712 lugares) — Muito barulho por
nada: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).

Estação Cinema 1 (403 lugares) — Sedução: 15h,
17h, 19h, 21h. (14 anos)

Novo Jóia (95 lugares) — O silêncio do lago: 15h,
17h, 19h, 21h. (Manos).

Ricamar (600 lugares) — Aladdin: 15h. (Livre) O
piano: 16h40,18h50, 21h. (14 anos).

Roxy 1 (400 lugares) — O fugitivo: 14h30, 16h50,
19hl0, 21h30. (12 anos).

Roxy 2 (400 lugares) — Top gang 2 — A missão:
14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30. (Livre).

Roxy 3 (300 lugares) — Como água para chocolate:
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (12 anos).

Star Copacabana (411 lugares) — A grande melan-
cia: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (12 anos).

Studio Copacabana (402 lugares) — Fechado para
obras.

IPANEMA/LEBLON
Cândido Mendes (99 lugares) — Proposta indecen-

PERTO DE V0CE
te: 16h, 18b, 20h, 22h. (14 anos). Aconteceu perto de
sua casa: sempre à meia-noite. Até 11 de outubro.

Cineclube La ura Alvim (77 lugares) — Jurassic
Park — Parque dos Dinossauros: 16h20, 18h40, 21h.
Sáb., dom. e véspera de feriado, a partir de 14h.
(Livre).

Leblon 1 (714 lugares) — O fugitivo: 14h30, 16h50,
19hl0, 21h30. (12 anos).

Leblon 2 (300 lugares) — A firma: 15h45, 18h30,
21hl5. (14 anos).

Star Ipanema (412 lugares) — Sintonia de amor:
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).

BOTAFOGO
Belas Artes Veneza (500 lugares) — A carne: 15h,

16h40, 18h20, 20h. (18 anos).
Botafogo (967 lugares) — Alucinadas por sexo anal e
Tentação anal: 14h30,17h05, 19h35. (18 anos).

Estação Botafogo/Sala 1 (304 lugares) — Muito
barulho por nada: 15h20, 17h30, 19h40, 21h50. (Li-
vre).

Estação Botafogo/Sala 2 (49 lugares) — A grande
família: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (12 anos)
Estação Botafogo/Sala 3 (86 lugares) — O piano:

15h, 17hl5,19h30, 21h45. (Manos).
Ópera 1 (765 lugares) — Aladdin: 15h. (dublado).
(Livre). O fugitivo: 16h50, 19hl0, 21h30. (12 anos).

CATETE/FLAMENGO
Belas Artes Catete (180 lugares) — A acompanhan-

te: 14h30, 16h30,18h30, 20h30. (14 anos).
Estação Museu da República (89 lugares) — Vem
dançar comigo: 16h. (Livre). Ladrão de crianças: 18h.
(12 anos). Os amantes de Pont Neuf: 20h. (14 anos).

Estação Paissandu (450 lugares) — Sintonia de
amor. 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Livre).

Largo do Machado 1 (835 lugares) — A firma:
13h20,16h, 18h40,21h20. (14 anos).

Largo do Machado 2 (419 lugares) —Jurassic Park
— Parque dos Dinossauros: 14h30, 16h50, 19hl0,
21h30. (Livre).

São Luiz 1 (455 lugares) — O fugitivo: 14h30, 16h50,
19hl0, 21h30. (12 anos).

São Luiz 2 (499 lugares) — Top gang 2 — A missão:
MhlO, 16h, 17h50,19h40, 21h30. (Livre).

CENTRO
Centro Cultural Banco do Brasil (99 lugares) —

Ver programação em mostra.
Cinemateca do MAM (180 lugares) — Ver progra-
mação em mostra.

Metro Boavista (952 lugares) — A firma: 13h,
15h40, 18h20,21h. (14 anos).

Odeon (951 lugares) — O fugitivo: Mh, 16h20, 18h40,
21h. (12 anos).

. Palácio 1 (1.001 lugares) — Top gang 2 —A missão:
13h40,15h30,17h20,19hl0,21h. (Livre).

Palácio 2 (304 lugares) — Uma garota em Nova
Iorque: 13h40, 15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (12 anos).

Pathé (671 lugares) — Sintonia de amor: 13h, 15h,
17h, 19h, 21h. Sáb. e dom-, a partir de 15h. (Livre).

Rex (1.098 lugares) — Mandamentos anais e Coloca-
ções sexuais: 13h, 16h, 19h. (18 anos).

TIJUCA
América (956 lugares) — Aladdin: 13h30. (dublado).
(Livre). A firma: 15h30, 18hl5, 21h. (14 anos).

Art-Tijuca (1.475 lugares) — Sintonia de amor. 15h,
17h, 19h, 21h. (Livre).

Bruni Tijuca (459 lugares) — A grande melancia:
15h, 17h, 19h, 21h. (12 anos).

Carioca (1.119 lugares) — O fugitivo: 14h, 16h20,
18h40, 21h. (12 anos).

Tijuca 1 (430 lugares) — Top gang 2 — A missão:
14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20. (Livre).

Tijuca 2 (391 lugares) — Como água para chocolate:
15h, 17h, 19h, 21h. (12 anos)

MÉIER
Art-Méier (845 lugares) — A firma: 15h, 17h45,
20h30. (14 anos).

Bruni Méier (420 lugares) — Escola do amor e sexo:
15h, 17h30, 20h. (18 anos). A casa das damas do
prazer'. 16h20, 18h50, 21h20. (18 anos).
Paratodos (830 lugares) — Sintonia de amor. 15h,

17h, 19h, 21h. (Livre).
OLARIA
Olaria (887 lugares) — O fugitivo: 14h, 16h20, 18h40,
21h. (12 anos).

MADUREIRA/JACAREPAGUÂ
Art-Madureira 1 (1.025 lugares) — Sintonia de
amor: 15h, 17h, 19h, 21h. (Livre).

Art-Madureira 2 (288 lugares) — O mistério de
Robin Hood: a partir de sáb., às 15h20, 17h. (Livre).
O último grande herói: MhlO, 16h30, 18h50, 21hl0. A
partir de sábado, às 18h50, 21hl0. (12 anos).

Cisne (800 lugares) — Criaturas atrás das paredes:
16h, 19h30. (12 anos). Proposta indecente: 17h30, 21h.
(14 anos)..

Madureira 1 (586 lugares) — Aladdin: 13h20. (Li-
vre). A firma: 15h, 17h45, 20h30. (14 anos).

Madureira 2 (739 lugares) — O fugitivo: Mh, 16h20,
18h40, 21h. (12 anos).

Madureira 3 (480 lugares) — Top gang 2 — A
missão: Mh, 15h50,' 17h40, 19h30, 21h20. (Livre).

CAMPO GRANDE
Campo Grande (1.300 lugares) — O fugitivo: 14h30,

16h40, 18h50, 21 h. (12 anos).
NITERÓI
Art-Plaza 1 (260 lugares) — Muito barulho por nada:

14h40,16h50,19h, 21hl0. (Livre).
Art-Plaza 2 (270 lugares) — Sintonia de amor: 15h,

17h, 19h, 21h. (Livre).
Center (315 lugares) — Ofugitivo: Mh, 16h20,18h40,
21h. (12 anos).

Central (807 lugares) — Top gang 2 — A missão: 14h,
15h50, 17h4Ò, 19h30, 21h20. (Livre).

Club Cinema 1 (201 lugares) — A grande família:
15h30,17h20,19hl0, 21h. (12 anos).

Icaraf (852 lugares) — A firma: 15hl5,18h, 20h45. (M
anos).

Niterói (1.398 lugares) -— O fugitivo: Mh, 16h20,
18h40, 21h. (12 anos).

Niterói Shopping 1 (100 lugares) — Aladdin:
14h40. (Livre). Jurassic Park — Parque dos Dinossau-
ros: 16h20,18h40,21h. (Livre).

Niterói Shopping 2 (132 lugares) — Operação
Kickbox 2— Vencer ou vencer: 15h30, 17h20, 19hl0,
21h. (14 anos).

Windsor(501 lugares) — Sintonia de amor: 15h, 17h,
19h, 21h. (12 anos).

SÃO GONÇALO
Star-São Gonçalo (325 lugares) — Aladdin: 15h20.
(Livre). Sintonia de amor: 17h, 19h, 21 h. (12 anos).

SANTA CRUZ
Cine Santa Cruz (200 lugares) — Top gang 2 — A
missão: 14h, 15h40, 17h20,19h, 20h40. (Livre).
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CONTINUAÇÃO
que impede o casamento da filha mais nova, que deve
ceder seu amor à irmã mais velha. México/1992.

Aladdin — De John Musker e Ron Clements. Ópera-
1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945), Ricamar (Av.
Copacabana, 360 — 255-4491): 15h. (dublado). Art-
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):
a partir de sáb., âs 15h, 16h40. Art-Casashopping 1
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746): 15h30,
17h20 (dublado) e às 19h 10, 21 h (legendado). Amèri-
ca (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246). Icaraí
(Praia de Icaraí, 161 — 717-0120): 13h30. (dublado).
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-
1338): 13h20. (dublado). Star São Gonçalo (Rua Dr.
Nilo Peçanha, 56/70 — 713-4048): 15h20. Niterói
Shopping-1 (Rua da Conceição, 188/324 — 717-
9655): 14h40. (Livre).
? Produção dos Estúdios Disney. EUA/1992.

? ?
A firma (Thefirm), de Sydney Pollack. Com Tom
Cruise. Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
lhães, 286 — 255-2610), Largo do Machado 1 (Largo
do Machado, 29 — 205-6842): 13h20, 16h. 18h40,
21h20. Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 — 240-
1291): 13h, 15h40, 18h20, 21 h. Barra-3 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487), Icaraí (P. Icaraí, 161— 717-0120): 15hl5, 18h, 20h45. Madureira 1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 450-1338). Art-Mèier (R.
Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 15h, 17h45, 20h30.
América (R. Conde de Bonfim, 334 — 264-4246):
15h30, 18hI5, 21 h. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 -239-5048): 15h45, 18h30, 21hl5. (14 anos).

O silêncio do lago (The vanishing), de George
Sluizer. Com Jeff Bridges. Novo Jóia (Av. Copacaba-
na, 680): 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos).

O último grande herói (Last action hero), de John
McTiernan. Com Arnold Schwarzenegger. Art-Ma-
dureira 2 (Shopping Center de Madureira — 390-
1827): 14hl0, 16h30, 18h50, 21 h 10. A partir de sáb..
às 18h50, 21 h 10. (12 anos).

Top Gang 2 - A missão (Hot shots! 2), de Jim
Abrahams. Com Charlie Sheen. Roxy-2 (Av. Copa-
cabana, 945 — 236-6245), São Luiz 2 (Rua do Catete,
307 — 285-2296), Via Parcjue-3 (Av. Alvorada,
3.000): 14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30. Palácio-1
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541): 13h40, 15h30,
17h20, 19h 10, 21h. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim,
422 — 264-5246), Norte Shopping 2 (Av. Suburbana,
5.474 — 592-9430), Ilha Plaia 2 (Av. Maestro Paulo è
Silva, 400/158): 14h, 15h50, 17h40, I9h30, 21h20.
Madureira 3 (Rua João Vicente, 15 — 593-2146),
Central (Rua Visconde do Rio Branco, 455 — 717-
0367): 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20. Cine Santa
Cruz (Rua 'Felipe Cardoso, 72 — 531-2834): 14h,
15h40, 17h20, 19h, 20h40. (Livre).

A acompanhante (L'Accompagnatrice), de Claude
Miller. Com Richard Bohringer e Elena Safonova.
Betas-Artes Catete (Rua do Catete, 228 — 205-7194):
14h30, 16h30, 18h30, 20h30. (14 anos)

Operação Kickbox 2 - Vencer ou vencer (Best
of the best II), de Robert Radler. Com Eric Roberts.
Niterói Shopping-2 (Rua da Conceição. 188/324 —
717-9655): 15h30. 17h20. 19hl0, 21h. (14 anos).

Os amantes de Pont Neuf (Les amants du Pont
Neuf), de Leos Carax. Com Juliette Binoche. Estação
Museu da República (Rua do Catete, 153 — 245-
5477): 20h. (14 anos).

REAPRESENTAÇÃO

? ? ?

Vem dançar comigo (Strictly ballroom), de Baz
Luhrmann. Com Paul Mercúrio. Museu da República
(R. do Catete, 153 — 245-5477): 16h. (Livre).

? ?

Ladrão de crianças (Ladro di bambini), de Gianni
Amelio. Com Enrico lo Verso. Museu da República
(Rua do Catete, 153 — 245-5477): 18h. (12 anos).

Parque dos dinossauros — (Jurassic Park), de
Steven Spielberg. Com Sam Neill e Laura Dern.
Largo Machado 2 (Largo do Machado, 29 — 205-
6842): 14h30, 16h50, 19hl0, 21h30. Niterói Shopping-
I (Rua da Conceição, 188/324 — 717-9655): 16h20,
18h40, 21 h. Cineclube Laura Alvim (Av. Vieira Souto,
'76 — 267-1647): 16h20, 18h40, 21h. Sáb. e dom., a
partir de 14h. (Livre).

REAPRESENTAÇÃO
As criaturas atrás das paredes (Thepeople under

the stairs), de Wes Craven. Com Brandon Adams.
Cisne (Av. Geremário Dantas, 1.207 — 392-2860):
16h, 19h30. (12 anos).

Proposta indecente (Indecent proposal), de
Adrian Lyne. Com Robert Redford e Demi Moore.
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 267-
7295): 16h, 18h, 20h, 22h. Cisne (Av. Geremário
Dantas, 1.207-392-2860): 17h30, 21h. (14 anos).

O mistério de Robin Hood (Brasileiro), de José
Alvarenga Jr. Com Xuxa Meneghel e Renato Ara-
gão. Art-Madureira 2 (Shopping de Madureira —
390-1827): a partir de sáb., às 15h20, 17h. (Livre).

MOSTRA
Centro Cultural Banco do Brasil. 3° Cinema-
Criança. Às 10h30: Programa Dinamarca: A dança
dos ursos polares. Às 14h: Programa Canadá: Daphnè
e a baleia. Curta: Ver o mundo. Às 16h30: Brasil-
Criança V: Aventuras com Tio Maneco. Às 19h: Pro-
grama Alemanha: Gulibik, o galo. Curta: A laranja. 6',
CCBB, Rua Io de Março, 66 (216-0237). Grátis.

JOSKAi DO BRA311.

AKESPEARE

Fashion HA^

UM FILME DE
KENNETH BRANAGH

(VOLTAR A MORRER • PARA 0 RESI0 DE
NOSSAS VIDAS).

KENNETH BRANAGH
EMMA THOMPSON

(OSCAR MELHOR ATRIZ 93)
DENZEL WASHINGTON

KEANU REEVES
MICHAEL KEATON

ROBERT SEAN LEONARD

Ibotafogo l|

ART PLAZA 1
NITERÓI

LIVRE

ÓTIMOJORMAL DO BRASIL

O filme mais •
aplaudido

do Festival de
Cannes 5>M

Muito Barulho

Por Nada MUCH ADO ABOUT NOTHING

Romance • Aventura

Sedução * Vingança

Traição

Ela quer mudar de vida mas para is so precisa^ |encontrar um princfpe encantado. ¦Hk

d M Dylan

Jami Gertz McDermott

M tJLbDire^ao: IAJ
David Burton Morris gg^gS^gg's0'

************** CINEMA É A MAIOR DIVERSÃO **************
Ela quer mudar de vida mas para isso precisaencontrar um princípe encantado.

TOP TAPE
Apresenta

¦Umal

Brotai

mu m m

ujímm

York 
|Direção:

David Burton Morris ga&g&Sgggg? j

Jami Gertz
Dylan
McDermott
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MEB

1.40*3.30'
5.20.7.10-9
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7.40-9,30
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da£a dos bonecos. 16h30: Brasil-Crianga VI: Adorn- Sessaoencerramento com,-xibifaodo videoproduzido ^ dg Gerhard Klein. Esta(So A
vel trapalhao. 19h: Programa Suecia: Simao pequeno. pela oficma para jovens. Pom., no CCBB. Gratis. Rua do Catete> 153 (245.5477).

Mostra Internacional do Film
As 16h30: Amargas margens (Rh
J.Bouyer, Fran?a/1987. Os discipu
peras (Les disciples des poiriers),
Quinquemelle, Franpa/1987 (verso
legendas). 6a, na Cinemateca do M
D. Henrique, 85 (210-2188).

Filme Etnogr&fico. As 18h30: Die
go da China (Journal d'un Ethnolo,
Pierre Fava, Franga/1988. Nawa H
de B. Keifenheim, Franga/1986 ('
sem legendas). 6a, no MAM.

Filme Etnogrfifico. As 18h30: Os
ca (Les cousins d'Amerique), de P. <
5a/1985. Gente classijicada (ClassiJ
Zauberman, Franca/1987 (vers5es
gendas). Sab., no MAM.

Films Etnogrfifico. 16h30: Radio
Jungle), de C.Peray, Franga/1982..
(En cherchant Emilie), de A. Gu
(versoes francesas sem legendas). S<

Filme Etnogrfifico. As 16h30: De
cio por John Lennon ( Dix minutes d<
Lennon), de Raymond Depardon,
tempos do poder (Les temps du p
La tour, Franca/1986 (versoes frar
das). Dom., no MAM.

Cinema Japonds: a Nouvelle \
50. As 18h30: Paixao juvenil (Ku
Ko Nakahira. Com Yujiro Ishihai
gendas em ingles). Dom., no MAM

Cinema Japonds. 20h30: Conto
(Seishun zankoku monogatari), d
(legendas em ingles). Dom., MAM.

Cinema na Universidade/Um
Barrela, de Marco Antonio Cury.
Pereio. 6a, na USU, Rua Fernando

3° Cinema Crianca. 6", as 101
Curta: Porta a porta. Sab., as lOh:
polares. Curta: O urso fungao. Dor
e a baleia. Curta: Ver o mundo. B
Av. Pasteur, 184 — 295-8349.
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CINEMA

PRÉ-ESTRÉIA
Um lugar no mundo (Un lugar en el mundo), de
Adolfo Aristarain. Com Jose Sacristan, Federico
Luppi, Leonor Benedetto e Cecília Roth. Star-I-
panema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521-
4690): sáb., à meia-noite. (Livre).
? Ernesto regressa ao povoado de São Luís para
relembrar os tempos de infância. Reencontra sua
antiga paixão e também um novo motivo para
seguir sua vida: a luta de uma cooperativa rural
contra os poderosos grupos econômicos locais.
Argentina/1992.

MOSTRA
CCBB. 3o Cinema-Criança. llh: Programa índia: O
refúgio. Curta: Cada criança. 14h: Brasil-Criançd I: A
dança dos bonecos. 16h30: Brasil-Criança VI: Adorà-
vel trapalhão. 19h: Programa Suécia: Simão pequeno.

Filmes Proibidos da ex-Alemanha Oriental. 6°,
às 18h: Quando você for grande, querido Adam (Wenn
dugross bist, lieber Adam), de Egor Gunther. Sáb., às
18h: Geração 45 (Jahrgang 45), de Jurgen Bottcher.
Dom., às 18h: Berlim virando a esquina (Berlin um die
Ecke), de Gerhard Klein. Estação Museu da Repúbli-
ca, Rua do Catete, 153 (245-5477).

Mostra Internacional do Filme Etnográfico.
Às 16h30: Amargas margens (Ri vages Amers), de
J.Bouyer, França/1987. Os discípulos do jardim das
peras (Les disciples des poiriers), de Marie-Claire
Quinquemelle, França/1987 (versões francesas, sem
legendas). 6a, na Cinemateca do MAM, Av. Infante
D. Henrique, 85 (210-2188).

Filme Etnográfico. Às 18h30: Diário de um Etnólo-
go da China (Journal dun Ethnologue en Chine), de
Pierre Fava, França/1988. Nawa Huni (Nawa Huni),
de B. Keifenheim, França/1986 (versões francesas,
sem legendas). 6a, no MAM.

Filme Etnográfico. Às 18h30: Os primos da Améri-
ca (Les cousins d'Amérique), de P. Constantini, Fran-
ça/1985. Gente classificada (Classifled people), de Y.
Zauberman, França/1987 (versões francesas, sem le-
gendas). Sáb., no MAM.

Filme Etnográfico. 16h30: Rádio da selva (Radio la
Jungle),de C.Peray, França/1982. Procurando Emihe
(En cherchant Emilie), de A. Guesnier, França/81
(versões francesas sem legendas). Sáb., MAM.

Filme Etnográfico. Às 16h30: Dez minutos de silên-
cio por John Lennon (Dix minutes de silence pour John
Lennon), de Raymond Depardon, França/1980. Os
tempos do poder (Les temps du pouvoir), de E. de
Latour, França/1986 (versões francesas, sem legen-
das). Dom., no MAM.

Cinema Japonês: a IMouvelle Vague dos Anos
50. Às Í8h30: Paixão juvenil (Kurutta Kajitsu), de
Ko Nakahira. Com Yujiro Ishihara. Japão/1956 (le-
gendas em inglês). Dom., no MAM.

Cinema Japonês. 20h30: Conto cruel da juventude
(Seishun zankoku monogatari), de Nagisa Oshima
(legendas em inglês). Dom., MAM.

Cinema na Universidade/Um por dia. 12h30:
Barrela, de Marco Antonio Cury. Com Paulo César
Pereio. 6a, na USU, Rua Fernando Ferrari, 75.

3o Cinema Criança. 6a, às lOh: Simão pequeno.
Curta: Porta a porta. Sáb., às lOh: A dança dos ursos
polares. Curta: O urso fungão. Dom., às lOh: Daphné.
e a baleia. Curta: Ver o mundo. Be las-Artes Veneza,
Av. Pasteur, 184 — 295-8349.

EXTRA
Aconteceu perto da sua casa (C'est arrivé près de
chez vous), de Rémy Belvaux, André Bonzel e Benoit
Poelvoorde. Com Benoit Poelvoorde, Jacqueline
Poelvoorde Pappaert e Malou Madou. Cândido Men-
des (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7295): sempre à
meia-noite. Até 11 de outubro.

Chantecler — o rei do rock (Rock-a-doodle),
desenho animado de Don Bluth. Dublado em portu-
guês. Art-Madureira 1 (Shopping Center de Madurei-
ra — 390-1827): dom., às lOh. (Livre).

Ferngully — As aventuras de Zak e Crysta na
floresta tropical (FernGully — The last rainfo-
rest), desenho animado de Bill Kroyer. Art-Fashion
Mall3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): dom., às
llh. (Livre).

Curta: Porta a porta. Sáb., CCBB. Grátis.

CCBB. 3o Cinema-Criança. Às llh: Sessão curtas: A
guitarra de lata; Nosso pequeno paraíso e outros. Às
15h: Brasil-Criança VI: Adorável trapalhão. Às 18h:
Sessão encerramento com exibição do vídeo produzido
pela oficina para jovens. Dom., no CCBB. Grátis.
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Uma aspesa assassinada.
Um kamam dê um braça só.

Um iatativa abes ca da.
IA caçada está
comecando. I

¦ HARRISON FORD é

<b 0 FUGITIVO

PARQUE 9BARRA fc
PARQUE ABARRA ~

PARQUE Q
BARRA V

Sábado
meia-noite
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42.600, 25.560,
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COPA; FIGUEIREDO MAGALHÃES, 581 - A • TEL: 257-5123
TUUCA: CONDE DE BONFIM, 133 ¦ TEL.: 254-5177
BOTAFOGO: 1 9 DE FEVEREIRO, 57 - B TEL: 286-9740
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Um filme de
ADOLFO ARISTARAIN

IM s

LugaR 
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MlSDO
(UN LUCAS EN EL MUNDO» 

•REVISÃO EM 30 DIAS GRÁTIS
•CÂMBIO 21 MARCHAS RAPID-FIRE SHIMANO

ALTUS C-l 0
•FREIO ALUMÍNIO SHIMANO ALTUS C-10

EIXO CENTRAL SELADO SHIMANO
PROTEÇÃO TOTAL CONTRA DETRITOS
E MAIOR DURABILIDADE
NOVO QUADRO "COMPACT-FRAME" MTB

•AROS E GUIDON DE ALUMÍNIO IMPORTADOS
•ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

São 10 modernos cinemas, com segurança,

qualidade, conforto e a melhor programação da cidade.
Não deixe de conhecer as novas salas do

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO

!, 10*4*5,50*7,40*9,30

ESCRITO

| nas

ESTRELAS

Um filme de
Percy Adlon
com Donald
Sutterland e

Lolita
D svidovich
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HOMEM

Oom
Rolaert
de Niro

e
Ellen

Barkin
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CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO * * * *

R0XY2

PALÁCI01

SÃO LUIZ 2
¦ VIA A
gPARdUEJI BARRA V

TIJUCA1
NORTEOSHOPPING ¦¦
¦ LHA OPLAZA*

MADUREIRA3

CENTRAL

STA.ROSA 2
mwTu^m

CEHTER1
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Do mesmo diretor de UGAÇÕES PERIGOSAS
OS IMORAIS

'^-RÓ, POR AC,DENTE

A GRANDE

FAMÍLIA
"THE SNAPPER"

DE STEPHEN FREARS
ROTEIRO DE RODDV DOVLE

Um filme IMPERDIVEL
Susana Schild jomsai houhami

CHEIO DE HUMOR E CALOR HUMANO

4?Qêãmn

ART4

ESTAÇÃO CINEMA 1
B0TAF0G02| NITERÓI 1

BK1.AS ARI KS t INKMATOC.RÁHt A
apresenta

A ÚLTIMÁ*PK OYOCA(AO DO

POLÊMICO DIRETOR 1)E
"CRÔ.MCA DE LM A MOR LOL CO"

E "A COMIL A XÇA 
"

A CARNE
(LA CARNE)

um filme de
MARCO FERRERI

com
FRANCESCA DELLERA

SÉRGIO CASTELLITTO

SOMENTE NO
BIÍLIS ÍRTES 18

ANOS

APOIO CUlTUiAí
ife
ETJ

fc»Kt >k*M I» • MAM IMO

HOT SHOTSi 2mi DOLBYSTEREO
EM ALGUNS CINEMAS

Divirta-se
também

assistindo ao
"short"

Mr. BEAN
VAIAS

PROVAS.
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¦ Wehor Atu
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"...Como Água Para Chocolate, em
cartaz em circuito nacional, é um filme
estupendo..."

(SIMo Glmnnlnl - Veja)
"Receita de obra-prima"

('Eduardo Souza Uma - O Globo)
"...fotografia e ritmo impecáveis..."

(Marcello Mala - Jornal do Braall)

"O diretor Alfonso Arau acertou a mão
na dosagem de melodrama e realismo
mágico desta deliciosa fábula culinária
em torno do amor proibido..."(Suzana Schlld)
"...Um filme simpático, comovente em
vários momentos e inteligente."

(Alexandre Rlbondl - Correio Braaillenae)
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Caderno
Seu Bolso DOMINGO no seu

1 FASHION MALL 1

CO LM MEANEY TINA KELLEGHER RUTH McCABE
? * * | °2Sr^ sales <

ÓTIMO

p>ljrca paixao.
uro desejo.

BELLE EPOQUE
Prêmio Especial do Júri
Gramado 93 p. .
com Maribel Verdu,

Jorn« ^nn7 consórcio severanoJUly° oanz RBEIRO & MARCONDES
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Realizagao: Bggjgg^ RuaGustavo Sampaio s/n esquina c/Princesa Isabel Ctt);i$?i1?iV
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MUS IC-A-merj

Â MÚSÍCA dAS 5 AmérícasApresenta

Leníne & Marcos

Zé Neto, RobERTiNho SíIva e

SEbASíiÃo Tapajós
DaníIo CAyiviivii

SíiaÍGustavo Sampaio s/n esquina c/Princesa Isabel

S 541- 9046 « 546-0867 ? 546-0868 ? CopacabanaTambor Viagens a Turismo Ltda.
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Pensamentos traduzidos em musica

PATRICIA PALADINO h^M|g«g^j^^rt||g^||||j|l«|||jaj«B^|||||^^g^MMH^^H^B^^MM ,

U| 
m dos maiores maestros da atualidade levan-
ta a batuta nesta sexta, no Teatro Municipal,

regendo a nao menos virtuosa Orquestra Filarmo-
nica de Munique. Aos 81 anos, o romeno Sergiu <;
Celibidache comemora o centenario de sua or- fnifl^iih-
questra com uma turne pela Europa e America do
Sul. E deve repetir sua brilhante apresentagao do Z." \§J Jallpfe
ano passado, quando deixou o Municipal do Rio
sob ovagao. t .,/jjf^yit mHB|||§|

Como todo artista conceituado, Celibidache
tem la suas manias. Uma delas: o maestro acha
que a grava?ao em disco diminui a imaginagao ^^
musical, e por isso que passou anos sem langar um K
disco em vinil — so se deu por vencido ha pouco ^^Ba||*|^||p', ||tempo, com a chegada dos CDs. Discipulo de Sai 'S
Baba, adepto do zen-budismo, tambem se
recusa a trabalhar com orquestras que nao lhe dao j£^?W
tempo para alguns pensa-

e essa /jflEH|^^^^^^HEBt
tempo para ser costuma f

por f /
maestro a

abertura opera de a
Sinfonia Oxford, de Haydn, e Quadros de uma
exposigao, de Mussorgski. M
? Orquestra de Munique — Teatro Municipal, Pra?a J* ^iB
Marechal Centro (297-4411
CR$ 54 (camarotes e frisas), CRS 9 mil (plateia '

CQTD CT A Wagner Tiso — Jazzmania, Avenida Rainha Eliza- JoSo Nogueira/5PASSO — People, Avenida Bar-
EJ 1IVElA bcth, 769, Ipanema (227-2447). 4" a sab., as 23h. tolomeu Mitre, 370, Leblon (294-0547). 6a e sab., as

8 a 31/101
SEXTA 12:30 e 18:30^

SÁB. 21:00 §
DOM. 20:00 |

CENTRO CULTURAL 5CÂNDIDO MENDESz

TEATRO JOÃO THE0T0NI0 fRua da Assembléia.10 subsolo §
Centro - Tel.: 531-2000 r.: 236 5

Pensamentos traduzidos em música

PATRÍCIA PALADINO x

Um 
dos maiores maestros da atualidade levan-

ta a batuta nesta sexta, no Teatro Municipal,
regendo a não menos virtuosa Orquestra Filarmô-
nica de Munique. Aos 81 anos, o romeno Sergiu
Celibidache comemora o centenário de sua or-
questra com uma turnê pela Europa e América do
Sul. E deve repetir sua brilhante apresentação do
ano passado, quando deixou o Municipal do Rio
sobovação.

Como todo artista conceituado, Celibidache
tem lá suas manias. Uma delas: o maestro acha
que a gravação em disco diminui a imaginação
musical, e por isso que passou anos sem lançar um
disco em vinil — só se deu por vencido há pouco
tempo, com a chegada dos CDs. Discípulo de Sai
Baba, adepto do zen-budismo, ele também se
recusa a trabalhar com orquestras que não lhe dão
tempo suficiente para ensaiar. "Só alguns pensa-
mentos podem ser traduzidos em música, e essa
tradução leva tempo para ser ensaiada", costuma
dizer. Para este concerto — incluído na turnê por
vontade do próprio maestro —, estão previstas a
abertura da ópera Guilherme Tell, de Rossini, a
Sinfonia Oxford, de Haydn, e Quadros de uma
exposição, de Mussorgski.
? Orquestra Filarmônica de Munique— Teatro Municipal, Praça
Marechal Floriano, s/n°, Centro (297-4411 r. 121). 6°, ás 21 h.
CRS 54 mil (camarotes e frisas), CRS 9 mil (platéia e balcão
nobre), CRS 6 mil (balcão simples) e CRS 3 mil (galeria).

Leia mais em Atenção.
Gilson Peranzzetta, Mauro Senise e Sueli
Costa — Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
17, Cinelândia (240-4879). Sáb.. às 18h30. CRS 300 e
CRS 200 (estudantes).

Leia mais em Atenção.
Vida, paixão e banana/Garganta canta Tropi-
cália — Teatro João Theotônio, Rua da Assembléia,
10/subsoio, Centro (531-2000 r.236). 6a, às I2h30 e
18h30; sáb., às 21h; e dom., às 20h. CRS 600 e CRS
400 (6a, às 12h30).
? Leia mais em Atenção.

João Nogueira/5PASSO — People, Avenida Bar-
tolomeu Mitre, 370, Leblon (294-0547). 6a e sáb., às
23h. Couvert a CRS (6a, sáb. e véspera de feriado).
Consumação a CRS 400. Até sábado.

Leia mais em Atenção.
Memória do samba — Teatro Gonzaguinha. Rua
Benedito Hipólito, 125, Centro (221-6213 r. 28). Com
a Velha Guarda do Império Serrano. Convidado
especial: Roberto Ribeiro. 6a e sáb., às 19h. CRS 200.

Leia mais em Atenção.
Luiz Carlos Vinhas — Vinícius, Rua Vinícius de
Moraes, 39, Ipanema (267-5757). 5a a sáb., às 23h. e
dom., às 22h. Couvert a CRS 550 (5a e dom.) e CRS
700 (6a e sáb.).

Claudette Soares interpreta Vinícius de Mo-
raes — Au Bar, Avenida Epitácio Pessoa, 864. La-
g°a (259-1041). 4a a sáb., às 23h. Couvert a CRS 700
(4a e 5a) e CRS 800 (6a e sáb.).

Danilo Caymmi — Rio Jazz Club, Rua Gustavo
Sampaio, s/n°, Leme (541-9046). 5a a sáb., às 23h.
Couvert a CRS 700 (5a) e CRS 800 (6a e sáb.).
Consumação a CrS 350. Até sábado.

ESTRÉIA
Superdemo 4 — Circo Voador, Arcos da Lapa, s/n°,
Lapa (221-0405). Com Piu-Piu e sua banda, Suínos
Tesudos, Chico Scince & Nação Zumbi e De Falia.
6a, ás 22h30. Com Gabriel, o Pensador, Planet Hemp,
O Rappa e Lordese para Leão. Sáb., às 22h30. CRS
400.

Leia mais em Atenção.
Moraes Moreira e Nó em Pingo d'Agua — Sala
Cecília Meireles, Largo da Lapa, 47, Lapa (232-
9714). 6a, às 19h30. CRS 400 e CRS 200 (estudantes e
músicos).

Leia mais em Atenção.
Luiz Melodia — Cafè-Concerto Teatro Rival, Rua
Álvaro Alvim, 33, Cinelândia (532-4192). 4a a sáb., às
18h30. CRS 700 (4a, 5a e sáb.) e CRS 800 (6a).

Leia mais em Atenção.

Wagner Tiso — Jazzmania, Avenida Rainha Eliza-
beth, 769, Ipanema (227-2447). 4a a sáb., às 23h.
Couvert a CRS 1 mil e consumação mínima a CRS
500. Até sábado.
? Leia mais em Atenção.

Yuri Popoff/Catopé — Gula Bar, Avenida Delfim
Moreira, 630, Leblon. Reservas pelo tel. 259-5212. 6a
e sáb., às 23h. Couvert a CRS 500 e consumação
mínima a CRS 300.

Chiclete com Banana — Gypsy, Avenida Afrânio
de Melo Franco, 296, Leblon (239-4448). 6a e sáb., a
partir das 22h. CRS 1 mil.
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SHOW

ÚLTIMOS DIAS

Alcione/Pulsa. coração — Imperator. Rua Dias
da Cruz, 170, Méier (592-7733). 6a e sáb., às 22h, e
dom., às 21 h. CRS 1.100 (setor A, camarotes e B
especial); CRS 900 (setor A lateral, setor B e C
especial) e CRS 600 (setor C). Até domingo.

Jorge Aragão apresenta Dhema — Teatro João
Caetano, Praça Tiradentes, s/n°, Centro (221-0305).
6a. às 18h30. CRS 250. Último dia nesta sexta.

MPB
Golden Boys/Novas velhas canções — Casa
Branca. Avenida Mem de Sá, 17, Lapa (252-4428). 5a,
às 22h30; 6a e sàb., às 23h; e dom., às 21h30. CRS 500
(5a e dom.) e CRS 800 (6a e sáb.).

Claudinho Azeredo/Cumplicidade — Casa de
Cultura Laura Alvim, Avenida Vieira Souto, 176,
Ipanema (267-1647). 6a e sáb., às 21h30. CRS 300.

Waleska para os românticos — Piano Bar Moen-
da, do Trocadero Othon. Avenida Atlântica, 2.064,
Copacabana (257-1834). 5a a sáb., a partir das 22h.
Couvert a CrS 500.

DE GRAÇA

Interface cultural/Coral Universo da Asoec —
CEFET, Avenida Maracanã, 229, Maracanã (284-
3022). 6a, às 19h.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

DO RIO DE JANEIRO
FUNARJ - SALA CECÍLIA MEIRELES

SUA SEXTA CHEIA DE MÚSICA

MORAIS MOREIRA

NÓ EM PINGO DÁGUA

SEXTA-FEIRA 08/10 -19:30

SALA CECÍLIA MEIRELES

PREÇO POPULAR. ESTUDANTES E
MÚSICOS PAGAM MEIA ENTRADA.

APOIO:
JB

O Rio homenageia Mário de Andrade — Parque
Lage, Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico
(226-1879). Encerramento do evento, com show da
Orquestra de Cordas Brasileiras, Paulinho Bi, Corais
Coro e Coragem e Toda a Voz. Sáb., a partir das 9h.

Praia do Delírio — Praia de Piratininga, em frente
ao Quiosque SOS Lagoa, Piratininga, Niterói. Banda
Lienar. 6a, às 22h.

CULT
Subversões H/Vestido de noiva — Foyer do Tea-

tro Casa Grande, Avenida Afrânio de Melo Franco,
290, Leblon (239-4046). Direção de Stella Miranda e
Gringo Cardia. Com Aloisio de Abreu, Luiz Salem e
Márcia Cabrita. 6a e sáb., à meia-noite. CRS 400.

Jurassic Boys — Calígola, Rua Prudente de Morais,
129, Ipanema (287-1369). Direção de Rodolfo Botti-
no. Com Cico Caseiras, Celso André Monteiro,
Eduard Roessler e outros. Sáb., à meia-noite; dom. a
3a, às 22h30. Sáb., CRS 1 mil (mesa) e CRS 700
(pista); dom. a 3a, CRS 800 (mesa) e CRS 500 (pista).

De rosto colado/Um musical de Irving Berlin
— Café-Concerto Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim,
33, Cinelândia (532-4192). Com Cláudio Botelho e
Claudia Netto. Direção de Marco Nanini. 6a e sáb.,
às 22h, e dom, às 19h. CRS 600.

Família Roitman/Nas regras da arte — Lugar
Comum Arte e Cultura, Rua Álvaro Ramos, 408,
Botafogo (541-4344). Sáb., às 21h. Couvert a CRS
300 e consumação a CRS 170.

CLÁSSICO

Orquestra Sinfônica Nacional da Universida-
de Federal Fluminense — Teatro da UFF, Rua
Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói (717-8080). Regên-
cia de Chléo Goulart. No programa, obras de Tchai-
kovsky e Beethoven. Dom., às lOh. Entrada franca.

Marcos Leite — Sociedade Brasileira de Eubiose,
Avenida Gomes Freire, 537, Centro (252-9944). Reci-
tal do pianista. Sáb., às 16h. Entrada franca.

Diva Lyra — Espaço Cultural Os Intérpretes, Rua da
Conceição, 99, sala 1.201, Centro, Niterói. Recital da
pianista. Dom., às 18h30. Entrada franca.

DANÇA

Orquestra Filarmônica de Munique — Leia tex-
to na página 13.

Flautistas da Pró-Arte — Casa de Cultura Laura
Alvim, Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema (267-
1647). Sáb., às 18h. CRS 300.
? Leia mais em Atenção.

Orquestra Sinfônica Brasileira — Sala Cecília
Meireles, Largo da Lapa, 47, Lapa (232-9714). Re-
gência de Bernardo Bessler. Solista: Antonnela Pares-
hi (violino). No programa, obras de Mozart, M.
Bruch, Dvorak. Dom., às 10h30. Entrada franca. Os
ingressos devem ser retirados na bilheteria da Sala.

Capital da Libido — Centro Cultural da CEF/Tea-
tro Nelson Rodrigues, Avenida Chile, 230, Centro
(262-0942). Apresentação da Companhia de Dança
Fim de Século. Direção de Renato Vieira e roteiro de
Bia Radunsky. 6a e sáb., às 21h30, e dom., às 20h.
CRS 500. Estudantes pagam meia com apresentação
da carteira. Estacionamento grátis. Até domingo.

Presenças — Teatro Ziembinski, Rua Urbano Duar-
te, 30, Tijuca (228-3071). Com a Companhia Vacilou
Dançou. Direção de Carlota Portella. 6a e sáb., às
21h30, e dom., às 20h. CRS 500 (6a a dom.). Até
domingo.

C0UNTRY

Banda Comitiva Country — Fazenda Alegria, Es-
trada Boca do Mato, s/n°, Vargem Pequena (442-
1991). Sáb., a partir das 20h30. Couvert a CRS 200.
Mulheres e crianças até 12 anos não pagam.

EM BAR

Renato Velasco e banda — La Cave de Paris, Rua
do Oriente, 437, Santa Teresa (252-5534). 6a e sáb., às
22h. Couvert a CRS 250.

Quadra Flamenca — Café Laranjeiras, Rua das
Laranjeiras, 402/sobrado, Laranjeiras (205-0994).
Com Vera Alejandra, Carmen Del Rio, Alejandro
Flores e Fábio Nin. 6a e sáb., às 22h. Couvert a CRS
400 e consumação a CRS 270.

MfUjS rO-fvM-Efl l.G-A-W^fc

DaníIo Caymmi

hoje e amanha às 23h

RI()
IA//
Cl.llt

Tambor Reservas S 541- 9046
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HJA SHOW

I jfenigga— no Jazzmania, o pre-langa- |
novo disco, gra-

Superdemo — Fim de semana f vado ao vivo pelo selo Tom
dedicado a bandas novas no fi VS¦ Brasil. Acompanhado de

a^noite o rap da banda Pfcuiet 1 /\ te) e Nico Assumpgao^conto-

seguidos da banda Nagao Gabrlal, o Ponsadon convldado •special daf»tUSup*rd«mo A pecial do Rio Cello Ensemble
I Zumbi (liderada por Chico (composto por solistas da Or- I
I Stience) gaucha^^ F^a, « ~  

que^^^^ifioiuca B^ra^ileira^,: I

I q!^865 
^ore'ra e N° em Pingo comedia brasileira estreia no I

ra e o grupo carioca de chori- seus 64 anos de carreira. Quern
esP^^cu^° come^a com |g*^j| se espanta com paJavroes e fra¬

ctal! m^7nhad^hBo?e^e, Wv

I Stilf haV6Z 
de,Moraes' 

?ue'ao ^-.. os musicos Gilson Peranzetta Jestilo banquinho e violao, en- $?m W*& (Djano) e Mauro Senise fsax etoa Brasil pandeiro, Fehcidade Lulz Melodia canta no Rival Moraas: no Saxta B4alca flauta), com participagao espe-eu nao set, Sao Joao na estrada . , ,'' , . . \ , T U- »* - ¦
e alguns sucessos antigos. <or  cial do baixista Novelli. Musi-

7 j 
™ '-P>^ cas de Edu Lobo, Milton Nas-

Luiz Melodia — Acompanha- s cimento, Cartola e Oscar
I do pelo guitarrista Renato I ; ¦§ ¦ 

^Kjp^j^k Castro Neves, alem de compo-
Piau, o negro gato faz tempora- I S Sm&oH sigoes da propria Sueli, fazem o

I da no Teatro Rival. Mostra ^ roteiro do show.
I musicas como Poeta do morro, >8 wBK». ,, . . .

Fadas, Perola negra e Estacio, I l*Ri 
Yuri Popoff—O baixista, com-

Holly Estacio. I ^5iM positor e arranjador mmeiro
I - . . Q ^55*2^?w»^ langa no Gula Bar seu pri-Memo™ do samba — O proje- ^.a, CSCV nieiro disco, Catope (grupos deto Memona do Teatro Gonza- dan?a 

que desfdafn no interior
guinha, no Centro, reune, a ca- de Minas Gerais). Do reperto-da semana, quatro escolas de. ^¦(UV rio do disco, Popoff inclai Ver-
samba tradicionais. A estreia . I de, composigao sua gravada

I 
cPn^a Velha Guarda do Impe- j por Mark Egan, um dos maio- |
j 

° 
^ITan?' nestf e saba- Ti«o toca no Jazzmania Ribolro: Mam6ria do Samba res contrabaixistas americanos.

do. Eles vao receber como con-

RibeinT(interprete de^T^^me- Tropic^ia\ 
SuP^bacana, e as Flautistas da Pro-Arte — O do do ^^PASSO^o^d-

nino e um rei Siivlica etc) im- "OVas }tl ® 
f que 0 sa^1' S™!30 ® composto por 30 crian- ra mostra sua malemolencia

oeriano de coracao 
? 6 5? a' ^lsco Tropicalia ?as com idade a partir de cinco flamenguista no palco do Peo-

I ... ' es^° devidamente represen- anos. A petizada, orientada por pie, com um repertorio baseado
Vida, paixao e banana/Gargan- tadas no palco do Teatro Joao Tina Pereira e Claudia Ernest em seu ultimo disco, Alem do
ta canta Tropicalia O grupo Theotonio. Alem da dire^ao de Dias, alem de tocar flauta e espelho. A banda e formada so
vocal (ex-Profunda) comemora Pedro Paulo Rangel, o show xilofone, canta e dan^a. A uni- por feras: Cristovao Bastos

I os 25 anos da Tropicalia, com conta com a coreografia de De- ca apresentacao sera neste sa- (piano), Adriano GifFoni (bai- I
um show totalmente dedicado bora Colker e a participafao do bado, na Casa de Cultura Lau- xo), Jorge Simas (violao), Pau- JI aos velhos baianos: Expresso percussionista Djalma Correa, ra Alvim. linho Trumpete (sopros) e Ro-
2222, Alegria, alegria, Baby, um tropicalista autentico. Wagner Hso — O tecladista bertinho Silva (bateria).
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Tropicália, Superbacana, e as
novas Haiti e Desde que o sam-
ba é samba, do disco Tropicália
2, estão devidamente represen-
tadas no palco do Teatro João
Theotônio. Além da direção de
Pedro Paulo Rangel, o show
conta com a coreografia de Dé-
bora Colker e a participação do
percussionista Djalma Corrêa,
um tropicalista autêntico.

Flautistas da Pró-Arte — O
grupo é composto por 30 crian-
ças com idade a partir de cinco
anos. A petizada, orientada por
Tina Pereira e Cláudia Ernest
Dias, além de tocar flauta e
xilofone, canta e dança. A úni-
ca apresentação será neste sá-
bado, na Casa de Cultura Lau-
ra Alvim.
Wagner Uso — O tecladista

Superdemo — Fim de semana
dedicado a bandas novas no
Circo Voador: na sexta, abrem
a noite o rap da banda Planet
Hemp e da Suínos Tesudos,
seguidos da banda Nação
Zumbi (liderada por Chico
Science) e a gaúcha De Falia,
que fez sucesso na última edi-
ção do Hollywood Rock. O
sábado começa com Piu Piu e
sua banda, segue
com O Rappa e
Lordose Pra
Leão, com parti- -,'x
cipação especial
de Gabriel, o Pensador.
Moraes Moreira e Nó em Pingo
D'Agua — Mais um show do
projeto Sexta Básica, na Sala
Cecília Meireles, desta vez reu-
nindo o baiano Moares Morei-
ra e o grupo carioca de chori-
nho. O espetáculo começa com
o Nó em Pingo D'Água tocan-
do músicas brasileiras de com-
positores como Jacob do Ban-
dolim (.Assanhado, Bole-bole,
Alvorada, entre outras) e Eg-
berto Gismonti {Salvador). De-
pois é a vez de Moraes, que, ao
estilo banquinho e violão, en-
toa Brasil pandeiro, Felicidade
eu não sei, São Jóão na estrada
e alguns sucessos antigos.

Luiz Melodia — Acompanha-
do pelo guitarrista Renato
Piau, o negro gato faz têmpora-
da no Teatro Rival. Mostra
músicas como Poeta do morro,
Fadas, Pérola negra e Estácio,
Holly Estácio.
Memória do samba — O proje-
to Memória, do Teatro Gonza-
guinha, no Centro, reúne, a ca-
da semana, quatro escolas de.
samba tradicionais. A estréia é
com a Velha Guarda do Impé-
rio Serrano, nesta sexta e sába-
do. Eles vão receber como con-
vidado o cantor Roberto
Ribeiro (intérprete de Todo me-
nino é um rei, Súplica etc), im-
periano de coração.
Vida, paixão e banana/Gargan-
ta canta Tropicália — O grupo
vocal (ex-Profunda) comemora
os 25 anos da Tropicália, com
um show totalmente dedicado
aos velhos baianos: Expresso
2222, Alegria, alegria, Baby,

faz, no Jazzmania, o pré-lança-
mento de seu novo disco, gra-
vado ao vivo pelo selo Tom
Brasil. Acompanhado de
Márcio Montarroyos (trompe-
te) e Nico Assumpção (contra-
baixo), e com participação es-
pecial do Rio Cello Ensemble
(composto por solistas da Or-
questra Sinfônica Brasileira),
Tiso mostra composições pró-

prias (iOlinda Guanabara,
Cafez ais sem fim), de
Caetano Veloso (Dom de
iludir), Tom Jobim (Eu
sei que vou te amar) e

Milton Nascimento (Fé cega,
faca amolada, Cravo e canela).

Dercy Gonçalves — A dama da
comédia brasileira estréia no
Canecão seu show-biografía,
onde, apresentada pela sobri-
nha, a atriz Lucy Fontes, re-
lembra fatos engraçados de
seus 64 anos de carreira. Quem
se espanta com palavrões e fra-
ses picantes deve ir preparado:
Dercy solta o verbo.
Gilson Peranzetta, Mauro Seni-
se e Sueli Costa — O projeto
Pixinguinha reúne, esta sema-
na, a compositora Sueli Costa e
os músicos Gilson Peranzetta
(piano) e Mauro Senise (sax e
flauta), com participação espe-
ciai do baixista Novelli. Músi-
cas de Edu Lobo, Milton Nas-
cimento, Cartola e Oscar
Castro Neves, além de compo-
sições da própria Sueli, fazem o
roteiro do show.

Yuri Popoff — O baixista, com-
positor e arranjador mineiro
lança no Gula Bar seu pri-
meiro disco, Catopé (grupos de
dança que desfilam no interior
de Minas Gerais). Do repertó-
rio do disco, PopofF inclui Ver-
de, composição sua gravada
por Mark Egan, um dos maio-
res contrabaixistas americanos.
João Nogueira — Acompanha-
do do grupo 5PASSO, Noguei-
ra mostra sua malemolência
flamenguista no palco do Peo-
pie, com um repertório baseado
em seu último disco, Além do
espelho. A banda é formada só
por feras: Cristóvão Bastos
(piano), Adriano Giffoni (bai-
xo), Jorge Simas (violão), Pau-
linho Trumpete (sopros) e Ro-
bertinho Silva (bateria).
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LUIS MELODIA IB
INF.: 532-4192 ' Apoio: ALVSRADA ? PERDIGAO I Paulo C6sar Feital e a Cia das llusCes — Le

Streghe, Rua Prudente de Moraes,
22h30. Diariamente,

da meia-noite, Rubinho (piano) e Neide (voz). Cou-
a CRS 500 e consumagao a CRS 300.

Raul Mascarenhas — Guilhermina Rio Sul, Rua
AJA ? *A> 1B|W . Lauro Muller, 116/1.101, Botafogo (275-1148). 5* e 6»,

as 19h. Sem couvert.
111 ^ ^lj^ Bar One Twenty One — Sheraton Rio Hotel, Ave-

I I mM •JKm J Wj nida Niemeyer, 121, Vidigal (274-1122 5a
| I | a^H ¦¦ ¦¦ I i sab., a partir de 21h. Musica para ouvir e dangar com

orquestra regida pelos maestros Aloyr Mendes, Vit-
tor Santos e Helcio Brenha. Consuma^ao a CRS 920.
Estacionamento gratis por quatro horas.

— Lugar Comum Arte e Cultura, Rua
Alvaro Ramos, 408, Botafogo (541-4344).
CRS 300 (couvert) e CRS 230

DileneTorres — Havana Cafe Concerto, Estrada da
Gavea, 899/2°, Sao Conrado

Sem
de La — de la do

BH|||lHjBHlH|||M^^^^^^^^^^BIjBB^^^HKB^^Kil!!WiTllV?!|^B Meridien. Avenida Atlantica, Leme
9922). Com Gigieseu conjunto. Sab., a partir de 21 h.

¦¦¦¦¦¦HHHIHHHHHHMMHBBMHHaKkfiflUMiUilfl (as (pratos

E^» ¦ |y| | |yj M __ | e 
CR$ 250 (as sobtremesas) pu CRS1860 (com direito

t-J "ILJ-MJt.^^.,. JL^I J--€--t^ Banda Alma Negra — Duere, Estrada Caetano
g^^PB^j^Fjq^pq^PPPPf^PPPEFPWPWHMWWPWWWIWPWHEWPPBPPPIMl Monteiro, .882, Pendotiba, Niteroi Sab.,
M J llOU'11 If1 in1 V>J1 jijU [l| I I'fki wWlifllHl iWJ'j | JjjJ|J|l|l JL'filijlfiJ^llljl^B as 23h. Couvert a CRS 400.

Venha dar o seu show ->

na plateia do Fest Valda. 
*4 

^Shows 
no Circo Voador I

a partir das 21 h.

jj 
Ingressos no local e

Classificatorias: 19, 20 e 21 de Outubro nas 
lojas Slde Way

Final: 22 de Outubro Jm

Venha torcer pelas Para maiores informagoes:

bandas do seu colegio/universidade Disk Fest valda 445.0900

nas classificatorias

do 49 Fest Valda 0^M 
'^G'iC

Aberto de Musica. 1 *m ¦ 
p*iy

De 0 seu show na \/Z\ L* JlA

plateia. Aberto de Musica

Apareca voce tambem! _M

Apoio: Patrocinio:

f0^F 
— CtRCO

SkkL£d 
'^OfV mm 

V0AD0R £5!»ra= Sony Music 
^jieBasSi^g

KITAL7

LUIS MELODIA

INF.: 532-4192 Apoio: ALVORADA • perdigão

DE ROSTO COLADO -6a e SAB. 22 H -DOM. 19 H

LTd&r

PERDEM04

PROX, ATRAÇÃO: ED MOTTA (SEX. 15/OUT) & PLEBE RUDE (SÀB.16/0UT)
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Venha dar o seu show

na platéia do Fest Valda

Classificatórias: 19, 20 e 21 de Outubro

Final: 22 de Outubro

Venha torcer pelas

bandas do seu colégio/universidade

nas classificatórias

do 49 Fest Valda

Aberto de Música.

Dê o seu show na

platéia.

Apareça você também!

Shows no Circo Voador
a partir das 21 h.

Ingressos no local e
nas lojas Side Way.

Para maiores informações:
Disk Fest VALDA 445.0900

LHL1L
Aberto de Música
Integração Colégio-Univcrsidadc

Patrocínio:

CtRCO kaok»
\if\ ji rvrvo CIDADEVOADOR 5102.9 FMS Sony Music

EM BAR
Paulo César Feital e a Cia das Ilusões — Le
Streghe, Rua Prudente de Moraes, 129, Ipanema
(287-1369). 5a a sáb., às 22h30. Diariamente, a partir
da meia-noite, Rubinho (piano) e Neide (voz). Cou-
vert a CRS 500 e consumação a CRS 300.

Raul Mascarenhas — Guilhermina Rio Sul, Rua
Lauro Müller, 116/1.101, Botafogo (275-1148). 5a e 6a,
às 19h. Sem couvert.

Cabaret de La Paix — Café de la Paix, do Hotel
Meridien. Avenida Atlântica, 1.020, Leme (275-
9922). Com Gigi e seu conjunto. Sáb., a partir de 21 h.
CRS 820 (as entradas), CRS 1.285 (pratos principais)
e CRS 250 (as sobremesas) ou CRS 1.860 (com direito
ao menu completo e uma caneca de choppe). Sem
couvert. Estacionamento grátis.

Banda Alma Negra — Duerê, Estrada Caetano
Monteiro, 1.882, Pendotiba, Niterói (616-1126). Sáb.,
às 23h. Couvert a CRS 400.

Bar One Twenty One — Sheraton Rio Hotel, Ave-
nida Niemeyer, 121, Vidigal (274-1122 r.1233). 5a a
sáb., a partir de 21h. Música para ouvir e dançar com
orquestra regida pelos maestros Aloyr Mendes, Vit-
tor Santos e Hélcio Brenha. Consumação a CRS 920.
Estacionamento grátis por quatro horas.

Pagode total — Lugar Comum Arte e Cultura, Rua
Álvaro Ramos, 408, Botafogo (541-4344). 6*, às 22h.
CRS 300 (couvert) e CRS 230 (consumação).

Dilene Torres — Havana Café Concerto, Estrada da
Gávea, 899/2°, São Conrado (322-0269). 5a e dom., às
21h30; 6a e sáb., às 22h30. Sem couvert.



y show

EM BAR *vrl,P° 7™? fy'0"^5^a People, Rua Bartolomeu Paulo Fernando — Centro Cultural Noel Rosa
a on (294-0547). Dora., as 22h30. Cou- Avenida 28 de Setembro 109 Vila IsabelBeco da Bohemia Rua Gois Monteiro, 34, Bota- §§r/a 

350 (homem) e CRS 300 (mulher). Sab., as 21h, e dom., as 20h CRS 250fogo (541-7348). Com Mario Dutra. De 3* a 6* -—-  . .18h. Sem couvert. Daniel D'Ane 6a as 22h30 Joan IJTTAyfAD Marcelo Torreflo/Enrolation Society— Versao
Francisco . Sib, is Wc„,CT, , CRS HUMOR S

M*«=° BtMa DMcchopp,
anos 60 e 70. 6a, as 22h. Bin Night Rock'n roll Sib mf)L ?', ? '300 {mesa fnlral e frisas>; CRS *Uau GonzaSa Bastos. 112, Tijuca (571 -2844). Show
as 22h. Couvert a CRS 400 C mezan,nos) e CRS 800 (arqui- de humor e dublagem. Sab. e dom., as 21h. Semban cad a). couvert.

Fernando Uchda/Broadway Act II — Antonino, * 
Ipfmais em Aten?a°

fshVTfiI° 
°t0r«'inntr0 (263-0507). 5" e 6a, as Os cafajestes/Uma confissSo — Cafe-Teatro RFVKTACouvert a CRS 300- Othon, Avenida Atlantica, 3.264, Copacabana (521- KtiV1MAAquavit — Mezzanino do Aquavit, Rua Teofilo Oto- ^,52? [-8123)- Roteiro de Flavio Marinho. Dire9ao de ciuba dn« hnff,.„c/Ac *n., 98, Centro (233-0242). Paulo Marinho. 6% as 17h 9nmha de Paula" Com MarceI° Caridad e Cico tetefoSe rT^ pel°Sem couvert. Desconto de 20% nas bebidas de 17h as Caseira. 5a, as 21h; 6* e sab., as 23h; e dom., as 22h. DanS clmrn T * rt Se?ad°r

19HS0. Estacionamento can, manobreira e seguranfa. C°™^° a CR* <00- £
Guimas Fashion Mall — Estrada da Gavea 899/ Pinheiro/Sambar.love e as mulheres I8h30. CRS 500. Mulheres nao entrant.
loja 101D, Sao Conrado (322-5791) Robertr. olt™ Ieatro Candido Mendes, Rua Joana Angelica, 63, dutan rfnc hnn»>n.z>berg Trio. 5* e 6* as I8h «!<.«, Ipanema (267-7295). Com Lucia Baruflialdi 5« ? . ? homens/As panteras atacam pelo

f... , _ ¦ er econsuma?ao. sab., as 21h30, e dom., as 19h30. CRS 400 (5*) CRS J® ® — Teatro Brigitte Blair I, Rua MiguelChico S Bar — Avenida Epitacio Pessoa, 1.560, 500 (6" e dom.) e CRS 600 (sab.). Promocao: sorteio ~m°s- J1. H' Copacabana (521-2955). Texto e dire-Lagoa (287-3514). Musica ao vivo com a cantora de 20 jantares no restaurante Rialto ^°.^e ?Itte Blalr- 6* a dom., as 2lh. CRS 500.
Bibba Ribeiro e os pianistas Romildo e Erasmo. Anilrf^ . . » _ 

* Mulheres na° ™tram.
Diariamente, 

| 
panir de 22h. Co—cao a CRS tSfeafc" 

t£^A^^7
Zeppelin - Estrada do Vidigal, 471, Vidigal (274- Ribetroe^u^imSha^-fe^ Jl^CRsIS'0 Sh^b de ^ de

1549). Com Alonso e Victor Lopes. 6" a Dart r de t 22h'sab 'a meia-noite; e dom., as 21h30. CRS 600.
22h. Com Gladstone. Sab., as 22h. Com Cando. 

°™oa 
^venWa^Lg^de Med?"3 7426*1™ 

^ * no'te dos le°Pardos — Teatro Alaska, AvenidaDom., as 21h30. Couvert a CRS 120 (5a e dom.) e (274-7999). 5« a sab ?lhTft h 
S'- N:S' de Copacabana, 1.241, Copacabana (247-9842).CRS 185 (6*, sab. e vespera de feriado). Consumafao 500 (5* e dom) e CRS 700 (6' Dire^ao e apresenta^ao de Eloina. Participafao espe-a CRS 185 (so 6% sab. e vespera de feriado). ™p(rio ' CR$ 700 (6 e sab )" Esta«°™™"to cial de Rogeria e Erik Barreto. 5' e dom., as 21h30 e6a e sab., a meia-noite. CRS 400.

¦
oooooo.ooooooooooooooaaoooooooo'iM^——***** ~ a 1 * • l

^

DIAS 08/09 - 22HOO

ULTIMAS APRESENTA^dES TURPSmo
^TRANSPOPTADOM TUHlSTlCA

NELSON GON^ALVES ESTREIA DIA 29 DE OUTUBRO - 22hOO INF0RMAC0ES 592-7733
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IMPERAT0R

Bauducco

IVAN LINS - ESTREIA DIA 1 5 DE OUTUBRO - 22hOO

COMPRE^SELMNGRESSO COM LUGAR MARCADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO ECONÔMICO

EM BAR Paulo Fernando — Centro Cultural Noel Rosa.Avenida 28 de Setembro, 109, Vila Isabel (248-0247)Sáb., às 21h, e dom., às 20h. CRS 250.
Marcelo Torreâo/Enrolation Society — VersãoBrasileira Dublachopp, Rua Gonzaga Bastos 112Tijuca (571-2844). 3" a 6", a partir das 21h. Semcouvert.
Marco Ribeiro — Versão Brasileira Dublachopp,
Rua Gonzaga Bastos, 112, Tijuca (571-2844). Show
de humor e dublagem. Sáb. e dom., às 21h. Semcouvert.

HUMOR

Dercy Gonçalves — Canecão, Avenida VenceslauBràz, 215, Canecão (295-3044). 5a e dom., às 21h; 6" esáb., às 21h30. CRS 1.300 (mesa central e frisas); CRS1.100 (mesa lateral e mezaninos) e CRS 800 (arqui-bancada).
? Leia mais em Atenção.

Os cafajestes/Uma confissão — Cafè-TeatroOthon, Avenida Atlântica, 3.264, Copacabana (521-5^22 r.8123). Roteiro de Flávio Marinho. Direção deCininha de Paula. Com Marcelo Caridad e CicoCaseira. 5", às 21 h; 6» e sáb., às 23h; e dom., às 22h.Couvert e consumação a CRS 400.
David Pinheiro/Sambarilove e as mulhoros —
Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63,Ipanema (267-7295). Com Lúcia Barufhaldi. 5" asáb., às 21h30, e dom., às 19h30. CRS 400 (5a), CRS500 (6a e dom.) e CRS 600 (sáb.). Promoção: sorteiode 20jantares no restaurante Rialto.

Agildo Ribeiro/Pintando às 7 — Teatro BarraS-hoping, Avenida das Américas, 4.666, Barra da Tiju-ca. Reservas pelo tel. 325-5844. Texto de AgildoRibeiro e Gugu Olimecha. 5a e 6a, às 19h. CRS 500.
Tom Cavalcante/É cana e brava — Teatro daLagoa, Avenida Borges de Medeiros, 1.426, Lagoa
(274-7999). 5a a sáb., às 21h30; dom., às 20h30. CRS500 (5a e dom) e CRS 700 (6a e sáb.). Estacionamento
próprio.

REVISTA

CCONOMICO

DIAS 08/09 - 22HOO

IO - 21HOO

ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES
Promoção

rUF: TURISMOtransportadora turística

NELSON GONÇALVES ESTRÉIA DIA 29 DE OUTUBRO - 22HOO INF0RMAC0ES 592-7733

8/10 a 14/10/1993
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7 ~ " ~~~ r~~" Interface 
cultural — Primeiras Historias de Gui-

ESTREIA REESTREIA maraes Rosa. Com o Grupo Nanaquim de Pesquisa
Em nome do desejo — Leia texto acima. Didlogos das carmelitas — De Georges Bernanos. Teatral, da Ueij. Teatro do Centro Cultural Castelo
Escola dos amantes — Baseado no original de Dirajaode Jose Henrique. Com Ana Paula Arantes, Bran,», F«^A^da Santo Cruz, 1.631, Santo
Moliere. Direpao de Victor Villar. Com Eloisa Soa- Son,a Alves e outras" Teatro de Arena da Umvers,da- Cruz (331-1207). 6 , as 19h30.
res, Luiz Pedrosa e Paulo Renato. Casa Franga-Bra- ^e Federal do Rio <fe Janeiro, Avenida Pasteur, 250, 
sil, Rua Visconde de Itaborai, 78, Centro (253-5366). Urca (295-1595). Sab. e dom., as 19h. CRS 500 ttt TTjUQQ F)T A C
6* a dom., as 19h. CR$ 400. Pessoas com mais de 60 Desconto de 50% para estudantes e maiores de 60 UI^l "ino
anos, estudantes e noivos tern 50% de desconto. Dura- anos- Se chover- ™° havera espetaculo. Naema/A lenda da estStua viva — De John
?ao: lh 15. CapitSes de areia - De Jorge Amado. Adapta?ao W.lmont Rochester. D.re^aode Marco Aurelio Cal-

Encena?ao ao ar livre que se utiliza da gra?a e da e dire^ao de Roberto Bomtempo. Com Caio Junquei- _ ' °J^.° . ° e 
A 

rva. .°'c e? rZ 0
tecnica da Comedia Dell'Arte. Pepa de epoca, conta a ra, Dira Paes e outros. Teatro America, Rua Campos i «'|™c " °S 

rxxi ran"' iifs'h 
aP

historia de um despota que se apossa de uma inocente Sales, 189, Tijuca (567-2077). 6* e sab., as 21h30, ' ', a" !"? *• ~ 
, r'. '' a "' as ' e

mocoila. Mas ha um jovenzinho disposto a liberta-la dom., as 20h. CRS 500. Durapao: 2h30. om., as . e ommgo.
das garras do tirano. Tudo se passa na Franca do Betty B|uo _ Vers5o teatI:al do romance de Philippe lAfllrt
seculo 17. Djian. Adapta?ao e diregao de Franncis Mayer. Com PR0M0CA0

Trilogia tribal Com Adriana Dutra e Alessandra Monique Curi, Fernando Wellington e outros. Teatro w;____ _ c_ri; T.vt- _ j- n,«;Alii. Torre de Babel, Rua Visconde de Piraja, 128, Suam, Pra?a das Na?oes, 88-A, Bonsucesso (270- Yl 9 ?} ^ur -r If 
e dire$ao de Maurq Rasi.

Ipanema (287-4532). 6* e sab., as 22h30. CRS 350 7082). 6» e sab., as 21h, e dom., as 20h30. CRS 300 (6" 1A^enidaNVde Cona^hana(couvert) e CRS 250 (consumapao minima). e dom.) e CR$ 350 (Sab.). Dura?ao: 1 h20. Jff r 
CoPac"bana-. Avemda N.S de Copacabana,

Duas atrizes do grupo Movimento de Orquestra- ' Copacabana. Reservas pelo tel. 257-0881. 5 ,
pao Teatral fazem um pocket show sobre dinheiro, ~ vesperal as 17h; 4* a 6", as 21h; sab., as 2Ih;e dom.,
fome e loucura. Prometem bom humor. DEGRACA as 

19h. Temporada popular: CRS 300. Dura9ao: 2h.
Casa de Orates — De Artur Azevedo. Diregao de Madame Bovary — De Gustave Flaubert. Dire?ao ^ Leia mais em Atengao.
Celmar Souza Lopes. Com Rondinei Ronfino, Vivia- de Savas Karydakis. Com Rita Porto, Rafael Rodri- ....
ne Gon?aIves e outros. Teatro Iracema de Alencar, da gues e outros. Alianga Francesa de Botafogo, Rua Mimi, uma adoravel doidivanas — De Camilo
Casa dos Artistas. Rua Retiro dos Artistas, 571, Muniz Barreto, 730, Botafogo (286-4248). 5" a sab., Attila. Dire?ao de Odavlas Petti. Com Elizabeth Sa-
Jacarepagua (372-4835). Sab. e dom., as 18h. CRS as 21h, e dom., as 20h. Reservas antecipadas. valla, Renata Fronzi e outros. Teatro Clara Nunes,
150. Algumas est6rias ou Aquilo na noite do nosso Shopping da Gavea, Rua Marques de Sao Vicente,

NSo tern tu, vai tu mesmo — Texto e dire^ao de teatrinho foi de oh! — Baseado no livro de 52/3° andar, Gavea (274-9696). 4* a sab., as 21h;
Walmir Monteiro. Com a Companhia Teatral Brutus Guimaraes Rosa. Dire?ao de Alexandre Mello. Com dom., as 19h. CRS 600 (4* a 6*) e CRS 700 (sab., dom,
& Brotos. Sab. e dom., as 20h30. Teatro Moacyr o Nucleo Nanaqui de Pesquisa Teatral. Teatro da feriado e vespera de feriado). Mertores de 22 anos tem
Bastos, Rua Engenheiro Trindade, 229, Campo Uerj, Rua Francisco Xavier, 524, Tijuca (284-8322). desconto de 50%. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-
Grande (413-4063). CRS 300. 5' e 6", as 21h. . 0515. Duragao: lh30.

PROGRAMA 18 8/10 a 14/10/1993

Em nome do desejo — Teatro Di/lcina.
Rua Alcindo (iuanahara. 17. C"filtro
(240-4S79). 5;i. 6'1 c dom., às 1%. e sab..
às 21h. C RS 400. Desconto de 50" o paru
estudantes. Durarão: lh30.Na peça 'Em nome

do desejo', dois
seminaristas se
vêem apaixonados

Interface cultural — Primeiras Histórias de Gui-
marães Rosa. Com o Grupo Nanaquim de Pesquisa
Teatral, da Ueij. Teatro do Centro Cultural Castelo
Branco, Ficab, Avenida Santo Cruz, 1.631, Santo
Cruz (331-1207). 6», às 19h30.

REESTREIA
Diálogos das carmelitas — De Georges Bernanos.
Direção de José Henrique. Com Ana Paula Arantes,
Sônia Alves e outras. Teatro de Arena da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, Avenida Pasteur, 250,
Urca (295-1595). Sáb. e dom., às 19h. CRS 500.
Desconto de 50% para estudantes e maiores de 60
anos. Se chover, não haverá espetáculo.

Capitães de areia — De Jorge Amado.. Adaptação
e direção de Roberto Bomtempo. Com Caio Junquei-
ra, Dirá Paes e outros. Teatro América, Rua Campos
Sales, 189, Tijuca (567-2077). 6" e sáb., às 21h30, e
dom., às 20h. CRS 500. Duração: 2h30.

Betty Blue — Versão teatral do romance de Philippe
Djian. Adaptação e direção de Franncis Mayer. Com
Monique Curi, Fernando Wellington e outros. Teatro
Suam, Praça das Nações, 88-A, Bonsucesso (270-
7082). 6* e sáb., às 21h, e dom., às 20h30. CRS 300 (6a
e dom.) e CRS 350 (sáb.). Duração: lh20.

ESTREIA
Em nome do desejo — Leia texto acima.
Escola dos amantes — Baseado no original de
Molière. Direção de Victor Villar. Cüm Eloisa Soa-
res, Luiz Pedrosa e Paulo Renato. Casa França-Bra-
sil, Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro (253-5366).
6a a dom., às 19h. CRS 400. Pessoas com mais de 60
anos, estudantes e noivos têm 50% de desconto. Dura-
ção: lhl5.

Encenação ao ar livre que se utiliza da graça e da
técnica da Comédia DelFArte. Peça de época, conta a
história de um déspota que se apossa de uma inocente
moçoila. Mas há um jovenzinho disposto a libertá-la
das garras do tirano. Tudo se passa na França do
século 17.

Trilogia tribal — Com Adriana Dutra e Alessandra
Alli. Torre de Babel, Rua Visconde de Pirajá, 128,
Ipanema (287-4532). 6a e sáb., às 22h30. CRS 350
(couvert) e CRS 250 (consumação mínima).

Duas atrizes do grupo Movimento de Orquestra-
ção Teatral fazem um pocket show sobre dinheiro,
fome e loucura. Prometem bom humor.

Casa de Orates — De Artur Azevedo. Direção de
Celmar Souza Lopes. Com Rondinei Ronfino, Vivia-
ne Gonçalves e outros. Teatro Iracema de Alencar, da
Casa dos Artistas. Rua Retiro dos Artistas, 571,
Jacarepaguá (372-4835). Sáb. e dom., às 18h. CRS
150.

Não tem tu, vai tu mesmo — Texto e direção de
Walmir Monteiro. Com a Companhia Teatral Brutus
& Brotos. Sáb. e dom., às 20h30. Teatro Moacyr
Bastos, Rua Engenheiro Trindade, 229, Campo
Grande (413-4063). CRS 300.

ÚLTIMOS DIAS
Naema/A lenda da estátua viva — De John
Wilmont Rochester. Direção de Marco Aurélio Cal-
das. Com o Grupo Gota de Orvaiho. Teatro do
Centro Cultural Castelo Branco, Avenida Santa Cruz,
1.631, Santa Cruz (331-1207 r.32). Sáb., às 20h, e
dom., às 19h. CRS 150. Até domingo.

Viagem a Forli — Texto e direção de Mauro Rasi.
Com Nathalia Timberg, Daniel Dantas e outros.
Teatro Copacabana, Avenida N.S. de Copacabana,
313, Copacabana. Reservas pelo tel. 257-0881. 5a,
vesperal às 17h; 4a a 6a, às 21h; sáb., às 21h; e dom.,
às 19h. Temporada popular: CRS 300. Duração: 2h.
? Leia mais em Atenção.

DE GRAÇA
Madame Bovary — De Gustave Flaubert. Direção
de Savas Karydakis. Com Rita Porto, Rafael Rodri-
gues e outros. Aliança Francesa de Botafogo, Rua
Muniz Barreto, 730, Botafogo (286-4248). 5a a sáb.,
às 21h, e dom., às 20h. Reservas antecipadas.

Algumas estórias ou Aquilo na noite do nosso
teatrinho foi de ohl — Baseado no livro de
Guimarães Rosa. Direção de Alexandre Mello. Com
o Núcleo Nanaqui de Pesquisa Teatral. Teatro da
Uerj, Rua Francisco Xavier, 524, Tijuca (284-8322).
5a e 6a, às 21h.

Mimi. uma adorável doidivanas — De Camilo
Áttila. Direção de Odávlas Petti. Com Elizabeth Sa-
valia, Renata Fronzi e outros. Teatro Clara Nunes,
Shopping da Gávea, Rua Marquês de São Vicente,
52/3° andar, Gávea (274-9696). 4a a sáb., às 21h;
dom., às 19h. CRS 600 (4* a 6") e CRS 700 (sáb., dom,
feriado e véspera de feriado). Menores de 22 anos têm
desconto de 50%. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-
0515. Duração: lh30.
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PROMOÇÃO
A história é uma história (e o homem é o
único animal que ri) — De Millôr Fernandes.
Direção de Gracindo Júnior. Com Paulo Gracindo,
Françoise Fourton e Reynaldo Gonzaga. Teatro Sesc
Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539, Tijuca (208-5332). 6a e sáb., as 21h, e dom., às 20h30. Temporada
popular: CRS 300.
Fulaninha e Dona Coisa — De Noemi Marinho.
Direção de Marco Nanini. Com Aracy Balabanian,
Louise Cardoso e Paulo César Grande. Teatro Tereza
Rachel, Rua Siqueira Campos, 143/sl., Copacabana
(235-1113). 5" a sáb., às 21h, e dom., às 19h. CRS 600
(5a e 6a), CRS 800 (sáb.) e CRS 700 (dom.). 6a,jovens
até 18 anos têm desconto de 20%. Ingressos a domicílio
pelo tel. 221-0515. Duração: lh30.

O último mambo — De João Bethencourt. Direção
de Cláudio Torres Gonzaga. Com Ivan Setta e Ro-
berto Lopes. Teatro Lemos Cunha, Estrada do Ga-
leão, s/n°, Ilha do Governador (393-2003). 6a e sáb.,
às 21h, e dom., às 20h. CRS 300. Estudantes têm 50%de desconto. Duração: lh.

Brasil, mostra a tua crônica — Crônicas, poesiase músicas de Fernando Sabino, Carlos Eduardo No-
vaes e Sérgio Cabral. Com o Grêmio Recreativo
Teatral. Casa do Tá Na Rua, Rua da Lapa, 35, Lapa
(221-5243). 5a a sáb., às 21h30; dom., às 20h30. CRS
300. Estudantes com carteira da UNE e da Ubes
pagam meia.

Só o faraó tem alma — Comédia de Silveira
Sampaio. Direção de Flávio Lanzarini. Com Alexan-
dre Vilena, Andréa Watkins e outros. Teatro Henri-
queta Brieba, Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de
Bonfim, 451, Tijuca (268-1012). 6a a dom., às 21h.
CRS 400 e CRS 300 (sócios do Tijuca Tênis Clube).
Desconto de 50% para estudantes e 30% para profes-sores e pessoas com mais de 60 anos. Duração: lh20.

As filhas de Tancredo — Texto e direção de Regia-
na Antonini. Com Rogério Dolabella, Gustavo Gas-
parani e Jonas Migréias. Cafè-Teatro Othon, Avenida
Atlântica, 3.264, Copacabana. Reservas pelo tel. 521-
5522 r.629). 6* e sáb., às 21h30, e dom., às 19h30.
CRS 300 e consumação mínima a CRS 300. Desconto
de 50% para classe artística, estudantes e mulheres
com nome de Gina, Be th ou Magda.

O módico à força — De Molière. Direção de JefFer-
son Cerqueira. Com Osiris Silveira, Rosangela de
Albuquerque e outros. Teatro Noel Rosa, Rua 28 de
Setembro, 109, Vila Isabel (248-0247). Sáb., às 21 h, e
dom., às 20h. CRS 200. Desconto de 50% para estu-
dantes, professores e classe artística. Duração: 1 h 15.

Olha discretamente e vô se tá marcando... —
Texto e, direção de Patrícia Lopes. Com Andréa
Bacellar, Danielle Barros e Luiz Eduardo Amaral.
Hipódromo, Praça Santos Dumont, 108, Gávea (274-9720). 6a e sáb., às 22h. CRS 150 e CRS 100 (classe).Consumação a Cr$ 100. Desconto de 50% para estu-
dantes com carteirinha da UNE ou Ubes. Duração-
lh30.

As primicias — De Dias Gomes. Com Bemvindo
Sequeira, Bete Mendes e outros. Teatro João Caeta-
no, Praça Tiradentes, s/n", Centro (221-1223). 4a a
sáb., às 21h, e dom., às 19h. CRS 250 (4a), CRS 350
(5a e 6') e CRS 500 (sáb. e dom.). Desconto de 50%
para estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Preços
promocionais para grupo pelo tel. 259-4726. Ingressos
a domicilio pelo tel. 221-0515. Duração: lh20.

Amanhã é dia de pecar — De Mário Lago e José
Wandeley. Direção de Cyrano Rosalém. Com Tereza
Peil e Ronaldo Santana. Teatro Galeria, Rua Senador
Vergueiro, 93, Flamengo (225-8846). 5a, às 19h; 6a e
sáb., às 22h30 e dom., às 21h. CRS 350 (5a), CRS 400
(6a) e CRS 500 (sáb. e dom.). Às 5as, desconto de 50%
para classe e estudantes com carteira da UNE. Ingres-
sos a domicilio pelo tel. 221-0515. Duração: lh30.

Circumano/Teatro-dança — Direção de Ciro
Barcelos. Com Paulo Goulart Filho, Demetrio Gil e
Alexandre Ribeiro. 5a a dom., às 21h. Teatro Ipane-
ma, Rua Prudente de Moraes, 824, Ipanema (247-9794). CRS 400. Desconto de 50% para a classe
artística.

INGRESSOS A DOMICÍLIO
Charity, meu amor — Tradução de Flávio Mari-
nho. Direção de Gene Foote e André Valli. Com
Márcia Albuquerque, Magal é outros. Teatro Ginás-
tico, Rua Graça Aranha, 187, Centro (220-8394). 4a a
6a, às 19h; sáb., às 21h; e dom., às 20h. CRS 650 (4a);
CRS 800 (5a e 6a), CRS 1 mil (sáb.) e CRS 800 (dom.).
Ingressos a domicílio pelo tel. 221-0515. Duração: 2h.

Leia mais em Atenção.
Como encher um biqufni selvagem — Texto e
direção de Miguel Falabella. Com Cláudia Jimenez.
Teatro Casa Grande, Avenida Afrânio de Melo Fran-
co, 290, Leblon (239-4046). 5a, às 21h30; 6a e sáb., às
22h; e dom., às 21h. CRS 800 (5a), CRS 1 mil (6a e
dom.) e CRS 1.200 (sáb., feriado e véspera de feria-
do). Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515. O espetà-
culo começa rigorosamente no horário e não será
permitida a entrada após o seu início. Duração: lh30.

Leia mais em Atenção.
Querido mundo — De Miguel Falabella e Maria
Carmem Barbosa. Direção de Miguel Falabella. Com
Joana Fomm e Otávio Augusto. Teatro Vannucci,
Shopping da Gávea, Rua Marquês de São Vicente,
52/3° andar, Gávea (274-7246). 5a e 6a, às 21h; sáb., às
20h e 22h; e dom., ás 19h30. CRS 800 (5a e 6a) e CRS
900 (sáb. e dom.). Ingressos a domicilio pelo tel.
221-0515. Duração: lh40.

Leia mais em Atenção.
Namoro — De líder Miranda Costa. Direção de
Franncis Mayer. Com Natália Lage, Juliana Martinse Renata Castro Barbosa. Teatro Casa Grande, Ave-
nida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon (239-4046). Sáb., às 19h, e dom., às 18h30. CRS 350.
Duração: lhl5. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-
0515.

CONTINUAÇÃO
O futuro dura muito tempo — Baseado no livro
de Louis Althusser. Direção de Márcio Vianna. Com
Rubens Corrêa e Vanda Lacerda. Teatro Gláucio Gill,
Praça Cardeal Arcoverde, s/n°, Copacabana (237-7003). 5a, às 21h30; 6a e sáb., às 20h; e dom., às 19h.
CRS 600. Duração: lh40. O espetáculo começa rigo-
rosamente no horário e não será permitida a entrada
apôs o seu inicio.
? Leia mais em Atenção.

Foi bom, meu bem? — De Luís Alberto de Abreu.
Direção de Miguel Ângelo Filiage. Com Tânia Lou-reiro, Carlos Seidl e outros. Teatro Princesa Isabel,
Avenida Princesa Isabel, 186, Copacabana (275-3346). 5a e 6a, às 21h; sáb., às 20h e 22h; e dom., àsI8h30 e 21h. CRS 500 (5a e dom.) e CRS 600 (6a e
sáb.). Desconto de 50% no estacionamento RioPark.
mediante apresentação do ingresso.

1999 — Texto e direção de Márcio Vianna. Com
Carla Marins, Cláudia Mele e Centro de Exercício deUtopias. Teatro Gláucio Gill, Praça Cardeal Arcover-
de, s/n°, Copacabana (237-7003). 4a e dom., às 21h30;
6a e sáb., às 22h30. CRS 300 (4a) e CRS 600 (6a e
sáb.).

Gente coisa ó ultra fina — De Suzene Galeão.
Direção de Lourdes de Moraez. Com Marina Miran-
da, Ataíde Arcoverde e outros. Teatro Óperon, Rua
Sargento João Lopes, 315, Ilha do Governador (393-9454). 6a e sáb., às 21h, e dom., às 20h. CRS 350.

O beijo da modernidade — De Elias Antoine.
Direção de Alex Coyola. Com Hudson Alentejo,
Noeh Zagall e outros. Teatro César Fabri, Grajaú
Tênis Clube, Rua Engenheiro Richard, 83, Grajaú
(577-2365). Sáb., às 21h, e dom., ás 20h. CRS 250.
Duração: lhl5.

O cortiço/1a parte — De Aluisio Azevedo. Direção
e adaptação de Sérgio Britto. Com Tonico Pereira,
Neusa Borges e outros. Teatro Delfim, Rua Humaitá,
275, Humaitá (286-1497). 4a e 6a, às 21h. CRS 500.
Duração: lh45. Quem assistir aos dois espetáculos na
mesma semana terá um desconto de 25% na compra
dos dois ingressos.
? Leia mais em Atenção.

O cortiço/1» parte e O cortiço/2° parte (AHistória da .República) — De Àluizio Azevedo.
Direção e adaptação de Sérgio Britto. Com Nildo
Parente, Enio Santos e outros. Teatro Delfim, Rua
Humaitá, 275, Humaitá (286-1497). Dom., às 18h.
CRS 700. Duração: 3h45.

O cortiço/2» parte (A História da República)— De Aluisio Azevedo. Direção e adaptação deSérgio Britto. Com Nildo Parente, Enio Santos eoutros. Teatro Delfim, Rua Humaitá. 275, Humaitá
(286-1497). 5a e sáb., às 21h. CRS 500. Duração: 2h.
Quem assistir aos dois espetáculos na mesma semanaterá um desconto de 25% na compra dos dois ingres-
sos.
Lusidiada — Textos de Camões e Fernando Pessoa.
Direção de Marco Justo. Com Ângela Machado, Lu
Gondim e Robson Marciano. Museu Histórico Na-
cional, Praça Marechal Âncora, s/n°, Centro (240-2092). 5a e 6a, às I8h, e sáb., às 16h. CRS 350.
Lotação: 80 lugares.

O inimigo — Adaptação de conto homônimo de
Rubem Fonseca. Direção de Bernardo Jablonski.
Com Luiz Carlos Tourinho, Leonardo Brício e ou-
tros. Teatro Tablado, Avenida Lineu de Paula Ma-
chado, 795, Lagoa (294-7847). 6a e sáb., às 21h, e
dom., às 20h30. CRS 30CT.

Confidôncias homossexuais ou por causa da
mulher... — De André Sussekind. Direção de Cláu-
dio Villela Maiato. Com Karla Sabah, Bruno Rocha
e outros. Teatro Alaska, Avenida N.S. de Copacaba-na, 1.241, Copacabana (247-9842). 6a e sáb., às
21h30, e dom., às 19h. CRS 350. Duração: lh20.

Amantes confidenciais — De Jean Claude Carriè-
re. Direção de Gilberto Gawronski. Com Cissa Gui-
marães e Rogério Fabiano. Teatro Glauce Rocha,
Avenida Rio Branco, 179, Centro (220-0259). 4a a 6a,
às 19h; sáb., às 21h; e dom., às 20h. CRS 400 (4a) è
CRS 500 (5a a dom.). Duração: lhl5.

A obscena Sra. D — De Hilda Hilst. Direção de Eid
Ribeiro. Com Vera Fajardo, Rubens Araújo e outros.
Sala Chiquinho Brandão, Casa da Gávea. Praça San-
tos Dumont, 116, Gávea (239-3511). Lotação: 80
lugares. 5a a sáb., às 21h, e dom., às 20h. CRS 600.

Eros uma vez — Texto e direção de Evandro Mes-
quita. Com Cristiana Mesquita, íris Bustamante e
outros. Teatro Sesc Tijuca, Rua Barão de Mesquita,
539, Tijuca (208-5332). Sáb. e dom., às 18h. CRS* 400.

Cândido ou o otimismo — De Voltaire. Adapta-
ção e direção de Luiz Arthur Nunes. Com Francisco
de Figueiredo, Eliane Costa e outros. Teatro I doCentro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de
Março, 66, Centro (216-0237). 4a e dom., às 19h; 5a a
sáb., às 21h. CRS 300. Duração: lh30.

Por falta de roupa nova passei o ferro na
velha — Texto e direção de Abílio Fernandes. Com
Henriqueta Brieba, Chico Silva e outros. Teatro
Suam, Praça das Nações, 88, Bonsucesso (270-7082).6a e sáb., às 21h, e dom., às 20h30. CRS 400 (6a e
dom.) e CRS 500 (sáb.). Duração: lh40.

Alóm da vida — Direção de Augusto César Vanucci.
Com Felipe Carone, Renato Prieto e outros. Teatro
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93, Flamengo (225-8846). 5a a sáb., às 21h; dom., às 19h. CRS 350 (5a) e
CRS 400 (6a a dom.). Duração: lhlO.

Entre amigas — De Maria Duda. Direção de Cecil
Thiré. Com Regina Restelli, Clara Garcia e outras.
Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos, 143, Copa-
cabana (235-5348). 4a a sáb., às 21h, e dom., às 19h
CRS 800 (4a), CRS 900 (5a e dom.) e CRS 1 mil (6a e
sáb.). Duração: lh30.
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Charity, meu amor — Versao brasilei- O corti?o — O diretor Sergio Britto 1
ra da superprodugao musical tipica- resolveu adaptar O cortiQO, de Aluisio |

Querido mundo — A trama escrita e merite Broadway, que tambem foi Azevedo, em duas partes: a pnmeira |
dirigida por Miguel Falabella e uma al- adaptado para o cinema. Gene Foote, fala do Rio de Janeiro do seculo pas- |
ternancia de situa9oes dramaticas e co- ex-coleguinha do coreografo Bob Fos- sado, as vesperas da abolisao dos es- I

micas em torno de dois personagens, se, dirige, sob supervisao de Marilia cravos. A parte dois, ...E o cortigo, ;

Oswaldo (interpretado por Otavio Au- Pera. No total, ha, em cena, 20 atores- adapta a historia de Aluisio a Historia L

gusto) e Elza (Joana Fomm). Ele e um bailarinos. Os figurinos incluem mais do Brasil, desde a Republica Velha, |
engenheiro fracassado. Ela, uma dona de 160 roupas diferentes, entre mode- aventurando-se por Getulio, Juscelino
de casa frustrada. Os dois encontram-se litos hippies e yuppies. E Magal e uma Kubitschek, Fernando. Collor e outros I
numa situagao surreal e hilaria, num das boas surpresas. O cantor, que ga- detalhes qiie o livro nao contem. |

predio em que acaba de explodir o boti- nhou legioes de fas remexendo qua- elenco e o mesmo, liderado pelo ator g

jao de gas. Em pleno reveillon, os dois dris, se sai bem agora como ator-can- Tonico Pereira. Para conferir as duas 1

passam em revista suas vidinhas de clas- tor-dangarino de musicais. versoes juntas, so mesmo no domingo, |
se media. E tudo, obviamente, acaba em Como cnchcr um bi^uini selvagem numa maratona que dura cerca de |
romance. ^ Claudia Jimenez enche um biquini 3h45.
Viagema Forli Um recado para quem cQm geu corpjnh0 pleno e absoluto q futuro dura muito tempo — Depois de 1

a£'saidTcartaz! 
dando vida 

^^TT^e near™ paSSar 
^ anOS enCarnand? ***>* 1

o espetaculo esta em temporada popular pique ensandecido, a atriz encarna Q ator Rubens Correa personifica agora 1

(os ingressos custam CR$ 300). Daniel uma psicanalista ern ense com a filha um Althusser impecavel (contracena ao
Dantas faz o papel de Juliano, um qua- rebelde, uma dona de casa que deita lado 

dg Wanda Lacerda), em uma de I |
rentao ligado ao passado que viaja em frustrates no diva e uma adolescente ^ 

des interpretagoes no teatro. 1
busca do tempo perdido. O cenano se 

^erobica 
em busca da fama. Ela se uma 

adapta- I
restringe a um carro, um antigo DKW desdobra em multiplas personalida- J^wom _ ^ que res- ?
que gira pelo palco. E onde tudo aconte- des, sem perder o ritmo, sob a agil ?ao do direto , »

ce. Natalia Timberg, Antonio Petrin e diresao de Miguel Falabella. O texto gata o depoimento do filoso |

Emilio de Mello tambem estao nessa — hilario — tambem e de Miguel Fa- Althusser sobre o dia em que assassi j*

1I1IS IWm&gZ.¦>."* ,/v

'O futuro _^J3k" rt *,munot«mpo' iflpTVk
•' ® '¦ *' '*"* *

Emilio do Mollo om 'Viagom |
Forli': tomporada popular |

'Como encher sj 1
um blqufni VS /' -: 1.
selvagem', com
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Charity, meu amor — Versão brasilei-
ra da superprodução musical tipica-
mente Broadway, que também foi
adaptado para o cinema. Gene Foote,
ex-coleguinha do coreógrafo Bob Fos-
se, dirige, sob supervisão de Marília
Pêra. No total, há, em cena, 20 atores-
bailarinos. Os figurinos incluem mais
de 160 roupas diferentes, entre mode-
litos hippies e yuppies. E Magal é uma
das boas surpresas. O cantor, que ga-
nhou legiões de fãs remexendo qua-
dris, se sai bem agora como ator-can-
tor-dançarino de musicais.
Como encher um biquíni selvagem —

Claudia Jimenez enche um biquíni
com seu corpinho pleno e absoluto
dando vida a nove personagens. Num
pique ensandecido, a atriz encarna
uma psicanalista em crise com a filha
rebelde, uma dona de casa que deita
frustrações no divã e uma adolescente
aeróbica em busca da fama. Ela se
desdobra em múltiplas personalida-
des, sem perder o ritmo, sob a ágil
direção de Miguel Falabella. O texto
— hilário — também é de Miguel Fa-
labella.Divulgação/ Livio Campos

Querido mundo — A trama escrita e
dirigida por Miguel Falabella é uma al-
ternância de situações dramáticas e cô-
micas em torno de dois personagens,
Oswaldo (interpretado por Otávio Au-
gusto) e Elza (Joana Fomm). Ele é um
engenheiro fracassado. Ela, uma dona
de casa frustrada. Os dois encontram-se
numa situação surreal e hilária, num
prédio em que acaba de explodir o boti-
jão de gás. Em pleno réveillon, os dois

passam em revista suas vidinhas de cias-
se média. E tudo, obviamente, acaba em
romance.
Viagem a Forli — Um recado para quem
ainda não foi ver a peça de Mauro Rasi:
até 17 de outubro, quando sai de cartaz,
o espetáculo está em temporada popular
(os ingressos custam CR$ 300). Daniel
Dantas faz o papel de Juliano, um qua-
rentão ligado ao passado que viaja em
busca do tempo perdido. O cenário se
restringe a um carro, um antigo DKW
que gira pelo palco. É onde tudo aconte-
ce. Natália Timberg, Antonio Petrin e
Emilio de Mello também estão nessa
viagem.

'Como oncher
um biquíni
selvagem', com
Claudia Jimenez

8/10 a 14/10/1993PROGRAMA 20



V TEATRO

rONTTNTIArAn Trair e copar 6 s6 comepar— De Marcos Caruso. Tempo perdido/A nossa turma — De LeandroX UN Dire^ao de Atilio Ricco. Com Renata Laviola, Ro- Wagner. Diregao de Fernanda Ulhoa. Com Leandro
Pedapos em ilusdes — Textos de Qorpo Santo, berto Frota e outros. Teatro BarraShopping, Avenida Wagner, Danielle Peres e outros. Teatro Henriqueta
Jose Vicente e Antero Coelho Neto. Diregao de Beto ^as Americas, 4.666, Barra da Tijuca (325-5844). 5a Brieba, Tijuca Tenis Clube, Rua Conde de Bonfim,
Mayer e Carlos Mattos. Com Tuca Lima, Valeria 6\ as 21h; sab., as 20h e 22h30; e dom., as 20h. CRS 451, Tijuca (268-1012). Sab. e dom., as 19h. CRS
Torres e outros. Espafo Cultural Arte Fatos,'Avenida 500 CR$ 600 e CRS 700 (sab. e dom.). 250.
Nova York, 336 (230-0200). Dom., as 20h. CRS 120. _ .. . .Dura^ao: lh20. Transabrasil — Comedia de Ewa Procter. Dire?ao B®'J°de humor (teatro a domicilio) — Texto e

de Gedivan de Albuquerque. Com Washington Car- diregao de Irene Ravache. Com Raul Orofino. Tele-
A cantora careca — De Eugene Ionesco. Diregao valho, Anita Terrana e outros. Teatro Sesc do Enge- ^one Para contato: 286-8990. Duragao: lh.

de Lucrecia Eacovino. Com Rosania Leonel, Arman- nho de Dentro, Rua Amaro Cavalcanti, 1.661 Enge-do Sagui e outros. Teatro Ipanema, Rua Prudente de nho de Dentro (249-1391). 6a e sab., as 21h e dom Mostra Nacional Maria Mazzetti de Teatro
Moraes, 824, Ipanema (247-9794). 3a e 4a, as 21h. as20h30. CRS 100 (6"), CRS 200 (sab. e dom.) e CRS d® Bonecos/ A caixa do elefante — Com o
CRS 400. Dura?ao: lh20. 100 (socios do Sesc). grupo A Caixa do Elefante, de Porto Alegre. Teatro

v Cacilda Becker, Rua do Catete, 338, Catete (265-ierror na praia/Terror em Avalon — Direcaode _ . . 9933) 6" sab edom ac ioh prs 7snLuca de Castro. Com Claudia Borioni e Milton A tem cara de babaca - Inspirado na + Leia mais na s^ao CriancaCorrea e Castro. Teatro Tereza Rachel, Rua Siqueira obra de Gonzaguinha. De Zecarlos Moreno. e Clau- Lem ma,s <|ggg
Camnos 143 Pnnarahan!. ms Sh'** Jlu dia Souto Henriques. Diregao de Zecarlos Moreno.
meia-noite edom as 22h30 CRS 600 

Com Vit°r Hugo' Daniel Gonzaga e outros. Teatro M°stra Nacional Maria Mazzetti de Teatro' ' as 22h3°- CRS Vannucci, Shopping da Gavea, Rua Marques de Sao de Bonecos/ O pastelSo e a torta — Com o
Quando as mdquinas param De Plinio Marcos Vicente, 52/3° andar (274-7246). 3* e 4", as 19h. CRS ®rup° Cres?a e Apareca, do Rio de Janeiro. Teatro
Direcao de Guilhenne Correa. Com Simone Ca^ 35°" S 6" ^21h M t ^ ^ ^
lho e Hamilton Ricardo. Teatro Princesa Isabel, Ave-' - Jnida Princesa Isabel, 186, Copacabana (275-3346) 2a Lembranpas de Tennessee — Tres textos de Ten- ma,s nasessao Cnan?a.
a 4a, as 21h, e 5a, as 17h30. 5°, cha cortesia. CRS 300. nessee Williams: O menino de Moony naochora, „ Mostfa Naciona| Maria Mazzetti de Te_tro

^ntonim0ComiB,^0;_rTeXt0 
e^ef ° de Regiana Di^ao°de ViTaldo Franco.^om vTbCJKoAriguts, McassTdlliW 

Transfigurato — Com o grupoAntonini. Com Betania Canuto, Cibele Santa Cruz e Oscar Reis e outros Teatro Candidn Mpndp* Run Dacasa, do Rio de Janeiro. Teatro Cacilda Becker,
outros. Cafe-Bar Hipodromo, Pra?a Santos Dumont, Sa Angelica 63IpS (2611VsWe3Is Rua d° Catete' 338' Catete (265"9933). Sab. e dom..
108, Gavea (274-9720). 6a e sab., as 22h. CRS 150. 2°h CRS 200 

lpanema (267"7295)- 2 e 3 , as ds 2ih. CRS 350.- ^ Leia mais na sessao Crian?a.

VIAGEMl AlFORLI"77 
XTO E pirecAo DE MAURO RASI

NATHALIA TIMBERG • DANIEL DANTAS

ANTONIO RETRIM • EAAILIO DE IN/IE LLP

TEATRO COPACABANA
AV. N. S. DE COPACABANA 313 • 257-088 1
5°: 17 e 21H / 4", 6- e SAB: 21 h / DOM: 19H JHhHBMHHH

Apoio: 
JJJ dU CENSURAUVRE

¦¦ 1Wm .jimSk: Marcia Albuquerque Sidney Magal 
DE4 A DOM.

DE INGRESSOS
R. Dias da Rocha, 31 2576988 f jfl [i I. f § fi(*)

PONfO FRIO

í ANO DE SUCESSO

MAIS DE i 00.000

O

Shell
Apresenta

Márcia Albuquerque Sidney Magal
grande elenco

Charzty Miu Amor
Tradução:

FLÁVIO MARINHO

CENSURA LIVRE
DE 49 A DOM.

TEATRO

GINÁSTICO

Av. Graça Aranha, 187
te1: 220-8394

NATHALIA TIAABERO • DANIEL DANTAS

ANTONIO PETRIN • EAAÍLIO DE MELLO

• VIAGEM A FORLI

rr 

TEATRO

CONTINUAÇÃO
Pedaços em ilusões — Textos de Qorpo Santo,
José Vicente e Antero Coelho Neto. Direção de Beto
Mayer e Carlos Mattos. Com Tuca Lima, Valéria
Torres e outros. Espaço Cultural Arte Fatos, Avenida
Nova York, 336 (230-0200). Dom., às 20h. CRS 120.
Duração: lh20.

Trair e coçar é só começar — De Marcos Caruso.
Direção de Atilio Riccó. Com Renata Laviola, Ro-
berto Frota e outros. Teatro BarraShopping, Avenida
das Américas, 4.666, Barra da Tijuca (325-5844). 5a e
6a, às 21 h; sàb., às 20h e 22h30; e dom., às 20h. CRS
500 (5a), CRS 600 (6a) e CRS 700 (sáb. e dom.).

Transabrasil — Comédia de Ewa Procter. Direção
de Gedivan de Albuquerque. Com Washington Car-
valho, Anita Terrana e outros. Teatro Sesc do Enge-
nho de Dentro, Rua Amaro Cavalcanti, 1.661, Enge-
nho de Dentro (249-1391). 6a e sáb., às 21h, e dom.,
às 20h30. CRS 100 (6a), CRS 200 (sáb. e dom.) e CRS
100 (sócios do Sesc).

Beijo de humor (teatro a domicílio) — Texto e
direção de Irene Ravache. Com Raul Orofino. Tele-
fone para contato: 286-8990. Duração: lh.

II Mostra Nacional Maria Mazzetti de Teatro
de Bonecos/ A caixa do elefante — Com o
grupo A Caixa do Elefante, de Porto Alegre. Teatro
Cacilda Becker, Rua do Catete, 338, Catete (265-9933). 6a, sáb. e dom., às 19h. CRS 350.
? Leia mais na sessão Criança.

II Mostra Nacional Maria Mazzetti de Teatrode Bonecos/ O pastelão e a torta — Com o
grupo Cresça e Apareça, do Rio de Janeiro. Teatro
Cacilda Becker, Rua do Catete, 338, Catete (265-9933). 6a, às 21 h. CRS 350.
? Leia mais na sessão Criança.

Apoio: 
JQ

A cantora careca — De Eugene Ionesco. Direção
de Lucrécia Eacovino. Com Rosânia Leonel, Arman-
do Sagüi e outros. Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Moraes, 824, Ipanema (247-9794). 3a e 4a, às 21h.
CRS 400. Duração: lh20.

Terror na praia/Terror em Avalon — Direção de
Luca de Castro. Com Cláudia Borioni e Milton
Corrêa e Castro. Teatro Tereza Rachel, Rua Siqueira
Campos, 143, Copacabana (235-1113). 6a e sáb., à
meia-noite, e dom., às 22h30. CRS 600.

Quando as máquinas param — De Plinio Marcos.Direção de Guilherme Corrêa. Com Simone Carva-lho e Hamilton Ricardo. Teatro Princesa Isabel, Ave- •
nida Princesa Isabel, 186, Copacabana (275-3346). 2a
a 4a, às 21h, e 5a, às 17h30. 5", chá cortesia. CRS 300.

Banheiro feminino — Texto e direção de RegianaAritonini. Com Betânia Canuto, Cibele Santa Cruz eoutros. Cafê-Bar Hipódromo, Praça Santos Dumont,108, Gávea (274-9720). 6a e sáb., às 22h. CRS 150.

A gente não tem cara de babaca — Inspirado na
obra de Gonzaguinha. De Zecarlos Moreno e Clau-
dia Souto Henriques. Direção de Zecarlos Moreno.
Com Vitor Hugo, Daniel Gonzaga e outros. Teatro
Vannucci, Shopping da Gávea, Rua Marquês de São
Vicente, 52/3° andar (274-7246). 3a e 4a, às 19h. CRS
350.

Lembranças de Tennessee — Três textos de Ten-
nessee Williams: O menino de Moony não chora, A
dama do lotação de Lakspur e Lembranças de Bertha.
Direção de Vivaldo Franco. Com Fábio Rodrigues,
Oscar Reis e outros. Teatro Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica, 63, Ipanema (267-7295). 2a e 3a, às
21h. CRS 200.

Tempo perdido/A nossa turma — De Leandro
Wagner. Direção de Fernanda Ulhôa. Com Leandro
Wagner, Danielle Peres e outros. Teatro Henriqueta
Brieba, Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim,
451, Tijuca (268-1012). Sáb. e dom., às 19h. CRS
250.

II Mostra Nacional Maria Mazzetti de Teatro
de Bonecos/ Transfigurato — Com o grupoDacasa, do Rio de Janeiro. Teatro Cacilda Becker,
Rua do Catete, 338, Catete (265-9933). Sáb. e dom
às 21h. CRS 350.
? Leia mais na sessão Criança.

SORTEIO DE INGRESSOS
R. Dias da Rocha, 31 tel: 2576988
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As delicias do Acrópole, na Praia de Sâo Francisco

AQUARELA AGORA
SEMPRE AOS DOMINGOS

Para tomar o seu fim
de semana mais que perfeito,

o Aquarela abre agora
para almoço aos domingos

de 12 às 16 hs.
(fechando 2' feira à noite).

entradas
ou 5 pratos

3 sobremesas
café e petis-four

R. das Palmeiras,
66 - Botafogo Tel.:
226-8844 e 266-4438

AS DELÍCIAS

JAPONESAS

É no rodízio do Kotobuki

que você encontra as
delícias da culinária

japonesa.
SUMONO • ESPETINHOS

SUSHI • MISSOSHIRO
TEMPURA • YAKISOBA

SORVETE
Não perca esta
oportunidade de
conhecer um pouco
do Japão.

CR$ 2.600,00
p/ pessoa

30% desconto
pgto à vista

Aceitamos:
AMERICAN/CREDICARD
DINERS

KOTOBUKI
Av. Pasteur. 86 Botafogo

Tel: 275-8996

KAÈÇUA

"Bom de bola, bom de garfo"

A melhor comida

nordestina no Rio

Simpatia 
bem que poderia chamar-

se o principal prato do restaurante
KAÇUÁ. pois é com este tempêro que Ce-
zar, proprietário da já famosa casa, especializada em comida nordestina da
Barra e do Recreio, recebe e orienta seus clientes e amigos a escolher, num
cardápio preparado com muito carinho e esmêro, desde os tradicionais vatapá,
caruru, acarajé, sururu, queijo coalho, siri catado, moqueca, carne de sol até as
novidades "imperdíveis" como: transadinho, escondidinho, porretinha, arruma-
dinho e bagunçadinho, todos acompanhados com os mais verdadeiros sucos da
santa terrinha: acerola, cupuaçú, graviola, mangaba, umbú, cajá e pitanga.
6" e Sab. show com Zé Alexandre e Gebe

km. 18,5 Av. das Américas - R. Senador Rui Carneiro, 220
Tel. 437-9310 (2* rua a esq. após o Novo Rio Camping Club)
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O 
'três-em-um' de Niterói

Fernando

DANUSIA BARBARA

Um 
misto de

Mostarda, Voi-
là, Guimas e Gui-
lhermina Café no
outro lado da pon-
te: assim é o Acró-
pole, dos jovens Ri-
cardo Guinancio,
Oscar Motta e Car-
los Augusto Ribei-
ro. Em plena Praia
de São Francisco,
numa casa toda en-
vidraçada de dois
andares, azul por
fora e abóbora por
dentro, se acomo-
dam o bar e o res-
taurante no primei-
ro andar e a pista de dança no segundo.
O espaço abriga, confortavelmente, cer-
ca de 160 pessoas.

A pizza da casa é boa, mas há outras
especialidades no cardápio. Para come-

çar, o couvert traz pães variados, patê e

pepino agridoce. De entrada, casquinha
de siri, carpaccio, saladas verde, grega,
waldorf. As massas: raviolis, talharim,
nhoque. De aves, o frango pode vir ao
mango chutney, ao molho de mostarda e
ao molho de laranja e damasco. São três
filés de peixe (com catupiry e papaya; ao
alho poró; com uva verde) e dois pratos
de camarões (ao curry e ao champagne),
enquanto as carnes se espalham em esca-

lopinho ao molho de maçã, picadinho
com ervas e conhaque, filé à provençal,
medalhão com arroz e pêra cozida no
vinho, filé com pimenta.

De sobremesa, ilha de chocolate com
creme inglês, cheese cake, torta exótica
de maçã com fudge quente de nozes,
sorvetes. A casa ainda engatinha gastro-
nomicamente, mas se esforça: recente-
mente, pediu a Claude Troisgros que

promovesse uma noite com seus melho-
res pratos. A idéia é transformar o local
em algo especial na programação de la-
zer de Niterói. (D.B.)
? Acrópole — Avenida Quintino Bocaiúva, 185, Praia
de São Francisco, Niterói (711-3144). Todos os dias,
das 18h até o último freguês. C.c.: nenhum. $$$

8/10 a 14/10/1993

Menu de negocios
de 2S a 61 feira
CR$ 1.250,00

DEI

O 
(tres-em-um' de Niteroi

Fernando_Rabelo

e o Acro^ ^

Oscar Motta e Car- » A
los Augusto Ribei- "*** g^lr 

^
ro. Em plena Praia Ms r 

f JBS jMBb -
de Sao Francisco, MMi f mSBm*
numa casa toda en- WmM f ''i '
vidracada de dois j -J . A
andares, azul por rjjr,,'* '•
fora e abobora por \yr J
dentro, se acomo- as delfcias do Acr6pole, na Praia de Sdo Francisco
dam o bar e o res¬
taurante no primei- „ - 0 .• v,^
ro andar e a pista de danga no segundo. lopmho ao molho de map, picadinho

O espaco abriga, confortavelmente, cer- com ervas e conhaque, file a provengal,
ca de 160 pessoas. medalhao com arroz e pera cozida no

A pizza da casa e boa, mas ha outras vinho, file com pimenta.
especialidades no cardapio. Para come- De sobremesa, ilha de chocolate com

?ar, o couvert traz paes variados, pate creme ingles, cheese cake, torta exotica

pepino agridoce. De entrada, casquinha de maga com fudge quente de nozes,

de siri, carpaccio, saladas verde, grega, sorvetes. A casa ainda engatinha gastro-

waldorf. As mkssas: raviolis, talharim, nomicamente, mas se esfor9a: recente-
^ r j mente, pediu a Claude Troisgros que

nhoque. De aves, o frango pode vir ao uma 
noite com Kus melho.

mango chutney, ao molho de mostarda ^ 
os A id4ia 6 transformar o local

ao molho de laranja e damasco. Sao tres em ajgQ especia.l na programagao de la-
files de peixe (com catupiry e papaya; ao zer de Niteroi (D.B.)
alho poro; com uva verde) e dois pratos Acrbpole — Avenida Quintino Bocaiuva, 185, Praia
de camaroes (ao curry e ao champagne), ^e Sao Francisco, Niteroi (711-3144). Todos os dias,
enquanto as carnes se espalham em esca- das I8h ate o ultimo fregues. C.c.: nenhum. $$$



V RESTAURANTES

Programa por de
ultima hora por parte dos ilS^if
Faixas de pregos por pessoa (com sobremesa, mas sem |
bebida): ™~ «»
*• ¦ <5i!£in Siivn Mm-n^c i^SI solicitei meu dinheiro dess entre crs 600 eCR$ 1.200 ¦ &»eia aiiva Moraes rr~^<f\r\ r^al Vnita "

i SSS entre CRS 1.200 e CRS 2.000 escreve sobre o Guimas: y ,\ 1]H volld-
5555 entre crs 2.000 e CRS 3.000 "O restaurante alardeia TT / ¦ Alexandre Costa Fon-
55555 acima de crs 3.000 qUCj atraves das contas seca foi com familiares
Cart6Md«erMHo(C c): dos clientes, contribui />\ ao Tia Palmira, em Barra
M~ Szt™!1 ( ,T,Expr?ssl c°m 3% para a campa- /'^C yPML de Guaratiba: "Apos es-M Sistema Mastercard (Credicard e Dinners) „v,„ „ r~w,« f? ' "1' <_¦ .
s — Sistema Soiio nna contra a tome, fc . —_ ji _cr^ perarmos muito tempo e
v — Sistema Visa (Ourocard, Chasecard, Credireal, preciso dizer que o Gui- V>—tendo presenciado a pro-BFB Personnaiite, Nacional e Bradesco) mas esta obrigando seus prietaria da casa acomo-

clientes a dar os 3%, dar diversos clientes an-
N0VIDADE pois cobra na conta alem tes de nos, resolvemos >¦

Kosher House-Rua Henrique Dumont, 68, loja I, dos 10% que ja se torna- 15 minutos depois, reclamar. Envergonha-
ipanema. 3*, 4* e 5*, das 9h as I9h; 6", das 9h as I5h; ram obrigatorios. Fazer quando foi anotado na dos (ate porque estava-
dom.,das9has I4h.Naoabresab.c.c.:nenhum. doa^des com o dinheiro nota de caixa 20h53. mos comcriangasdedois

Especiaiizado em comida judaica, no mesmo lugar dos outros e ainda fazer Apos 45 minutos de es- anos) deram um jeito deonde funcionou o Deiicat's. Oferece os pratos tradi- propaganda sobre isto pera e inumeros protes- nos acomodar Depoiscionais da cuhnaria Kosher, alguns congelados e frios um ahcnrHn tnc n atpn^onto .• «S
defumados importados. w$ um absurdo. tos, o atendente resolveu disseram que seu restau-

Arte na Mesa — Rua General Olimpio Mourao ¦ Izaac Voldman foi ex- verificar o que havia rante nao depende de
Fiiho, 40, loja A, Sao Conrado (322-6198). 2» a sab., perimentar o servigo pa- com o meu pedido. Re- clientes. Quanto ao res-
das 9h as I7h. c.c.: nenhum. ra viagem do Pizza Hut tornou lamentando que taurante, a .comida e ra-ft

Langa uma nova linha de congelados e semi-pron- do Leblon: "Era domin- infelizmente minha pizza zoavel, o ambiente e suiotos como OS pasteis de came e de camarao (entregues g0 fui atendido por uma havia queimado e que eu e mal cheiroso e 0 servi-sob encomenda pois sao artesanais) e paes de queijo ®' , I"JZ *n wuku wiuiusu » u swvi
(de Minas, marca Sao Joao). mo$a as 20h30. Informa- deveria aguardar outros 90, abaixo da critica. ;

Kurt — Rua General Urquiza, 117-B, Leblon (294- ram que meu pedido de- 30 minutos para proces- Nao podemos deixar de j
0599). 2* a 6*, das 8h as i8h; sab., das 8h as i7h. moraria entre 15 e 20 mi- sar meu pedido. E evi- mencionar tambem que j
Excepcionaimente nao abrira nesta 2* e 3*. c.c.: nutos. Consegui pagar dente que nao aceitei e infestado de mosquitos."nenhum.

Lanpa novas tortas e uma linha especial com
brigadeiros, caras de palhago, um bolo em forma de
urso, minibolinhos com dinossauros e outros mons-
trinhos em moda, pirulitos. Mantem sua produgao H
habitual de tortas, bolos e doces europeus, com des- Hi H
taque para o strudel sem a?ucar. $$ H ¦

Ao Ponto — Av. Atlantica, 2.964, Hotel Rio Atlanti- H
ca, Copacabana (255-6332). Todos os dias, cafe da
manha, almo?o e jantar (ate meia-noite); 2* a 6*, cha H
das 16h as 18h30. Manobreiro. C.c.: todos. -H

Esta de cardapio novo, com galantine de pato, H
truta defumada ao molho de raiz forte, minestrone, f
lulas a dore, moqueca de peixe a baiana, turnedos ao f r  r \ Vs. H
roquefort. Bufe executivo no almogo por CRS 850; ^ JL ^ j Hcafe da manha, CRS 1.060; cha, CRS 810; feijoada de 1/\ n n *\/ B K H H H ¦
sab., CRS 1.600; cozido, CRS 1.900. ¦ ¦ I H ¦ml

Pax Delfcia — Rua Maria Quiteria, 99, Ipanema H
(247-4191). 3* adorn., das 12h a lh30. C.c.: nenhum 1/^-^ la IIEsti investindo em pratos quentes, ao lado de seu f H H
salad bar: file de peixe em cartoccio ao molho de .,
camaroes, tangerina e brocolis; camardes flambados r/^7lkiUA Ti'ni^A rrtrr* kcom molho de pistache crocante e arroz de apafrao; I LwZINHA TIPICA GREG A
escalopinhos de frango ao molho de ameixas com 5 niAni* nrnxi- * n* n-rm r\ * r~ *n nm
arroz de amendoas. *$• DIARIAMENTE A PARTIR DAS 19:00h

FESTIVAL ™ Rio othon palace
Le Streghe — Rua Prudente de Moraes, 129, Ipane- ^v' |A|^n^'ca n° ^ an(^ar
ma (287-1369/287-7146). 2* a sab., das 19h30 ate 0™QM Informagdese Reservas • 521-5522 R. 8136 e 8137

fregues. Manobreiro. C.c.: A, M e V.

GOX^Nl^JTAt/4/^ ABERTO DIARIAMENTE

jf}IOVAPBAR$Ajri|^^^^^^

286-6173

286*0897IBISTAUBA Wlil
R. da Matriz 54 Botafogol

8/10 a 14/10/1993 \

qXINHAITA^
DE

ABERTO DIARIAMENTE

286-6173
286-0897

R. da Matri2>54 Botai
IHtSTAUBANTIl

OXINHAITA^
DE

iBtSTAUBANTIl

Boca no trombone

Sexta-feira dia 08/10
Flasts lack cosia DJ

Marcos Mamede

RIO OTHON PALACE
Av. Atlântica n? 3264 • 3? andar

HOMl Informações e Reservas • 521-5522 R. 8136 e 8137

Av. Rio Branco n 1 / 10 G
Te!.: 518-1331

Estacionamento próprio

/restaurantes
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Le Streghe — Rua Prudente de Moraes, 129, Ipane- -
ma (287-1369/287-7146). 2* a sáb., das 19h30 até o
último freguês. Manobreiro. C.c.: A, M e V.

8/10 a 14/10/1993

COZINHA TÍPICA GREGA
DIARIAMENTE A PARTIR DAS 19:00h

FESTIVAL

15 minutos depois,
quando foi anotado na
nota de caixa 20h53.
Após 45 minutos de es-
pera e inúmeros protes-
tos, o atendente resolveu
verificar o que havia
com o meu pedido. Re-
tornou lamentando que
infelizmente minha pizza
havia queimado e que eu
deveria aguardar outros
30 minutos para proces-
sar meu pedido. É evi-
dente que não aceitei e

¦ Alexandre Costa Fon-
seca foi com familiares
ao Tia Palmira, em Barra
de Guaratiba: "Após es-
perarmos muito tempo e
tendo presenciado a pro-
prietária da casa acomo-
dar diversos clientes an-
tes de nós, resolvemos
reclamar. Envergonha-
dos (até porque estáva-
mos com crianças de dois
anos) deram um jeito de
nos acomodar. Depois,
disseram que seu restau-
rante não depende de
clientes. Quanto ao res-
taurante, a .comida é ra-*
zoável, o ambiente é sujo
e mal cheiroso e o servi-
ço, abaixo da crítica.
Não podemos deixar de
mencionar também que é
infestado de mosquitos."

solicitei meu dinheiro de
volta."

Programa não se responsabiliza por alterações de
última hora por parte dos restaurantes.
Faixas de preços por pessoa (com sobremesa, mas sem
bebida):

 até CRS 600
SS entre CRS 600 e CRS 1.200
SSS entre CRS 1.200 e CRS 2.000
SSSS  entre CRS 2.000 e CRS 3.000
SSSSS  acima de CRS 3.000
Cart6ee de crédito (C.c.):
A — Sistema Amex (American Express)
M — Sistema Mastercard (Credicard e Dinners)
S — Sistema Sollo
V — Sistema Visa (Ourocard, Chasecard, Credireal,

BFB Personnalité, Nacional e Bradesco)

NOVIDADE
Kosher House — Rua Henrique Dumont, 68, loja í,
Ipanema. 3*, 4* e 5", das 9h às 19h; 6*, das 9h às 15h;
dom., das 9h às 14h. Não abre sáb. C.c.: nenhum.

Especializado em comida judaica, no mesmo lugar
onde funcionou o Delicafs. Oferece os pratos tradi-
cionais da culinária Kosher, alguns congelados e frios
defumados importados. $$$

Arte na Mesa — Rua General Olímpio Mourão
Filho, 40, loja A, São Conrado (322-6198). 2* a sáb.,
das 9h às 17h. C.c.: nenhum.

Lança uma nova linha de congelados e semi-pron-
tos, como os pastéis de carne e de camarão (entregues
sob encomenda pois são artesanais) e pães de queijo
(de Minas, marca São João).

Kurt — Rua General Urquiza, 117-B, Leblon (294-
0S99). 2* a 6a, das 8h às 18h; sáb., das 8h às 17h.
Excepcionalmente não abrirá nesta 2* e 3*. C.c.:
nenhum.

Lança novas tortas e uma linha especial com
brigadeiros, caras de palhaço, um bolo em forma de
urso, minibolinhos com dinossauros e outros mons-
trinhos em moda, pirulitos. Mantém sua produção
habitual de tortas, bolos e doces europeus, com des-
taque para o strudel sem açúcar. $$

Ao Ponto — Av. Atlântica, 2.964, Hotel Rio Atlânti-
ca, Copacabana (255-6332). Todos os dias, café da
manhã, almoço e jantar (até meia-noite); 2* a 6", chá
das 16h às 18h30. Manobreiro. C.c.: todos.

Está de cardápio novo, com galantine de pato,
truta defumada ao molho de raiz forte, minestrone,
lulas à doré, moqueca de peixe á baiana, turnedôs ao
roquefort. Bufê executivo no almoço por CRS 850;
café da manhã, CRS 1..060; chá, CRS 810; feijoada de
sáb., CRS 1.600; cozido, CRS 1.900.

Pax Delicia — Rua Maria Quitéria, 99, Ipanema
(247-4191). 3* a dom., das 12h à lh30. C.c.: nenhum
? Está investindo em pratos quentes, ao lado de seu
salad bar: filé de peixe em cartoccio ao molho de
camarões, tangerina e brócolis; camarões flambados
com molho de pistache crocante e arroz de açafrão;
escalopinhos de frango ao molho de ameixas com
arroz de amêndoas. $$$

¦ Siléia Silva Moraes
escreve sobre o Guimas:"O restaurante alardeia
que, através das contas
dos clientes, contribui
com 3% para a campa-
nha contra a fome. É
preciso dizer que o Gui-
mas está obrigando seus
clientes a dar os 3%,
pois cobra na conta além
dos 10% que já se torna-
ram obrigatórios. Fazer
doações com o dinheiro
dos outros e ainda fazer
propàganda sobre isto é
um absurdo."
¦ Izaac Voldman foi ex-
perimentar o serviço pa-
ra viagem do Pizza Hut
do Leblon: "Era domin-
go, fui atendido por uma
moça às 20h30. Informa-
ram que meu pedido de-
moraria entre 15 e 20 mi-
nutos. Consegui pagar



RESTAURANTES

FESTIVAL
? Está em pleno festival de massas italianas: salada
de massa com feijão branco e mexilhões, penne ao
molho rosa e manjericão, talharim com bacon e
ervilhas, espaguete com abobrinhas, com caviar Belu-
ga, rodelas caseiras ao salmão, espaguete integral
com vodka, talharim com cogumelos frescos, massa
caseira ao ragu, entre outros pratos. Na 3\ comemo-
rando o Dia da Criança, todos os clientes ganham
desconto de 25% no pagamento em cheque ou di-
nheiro. ?$$

PROMOÇÃO
La Defanse — Av. Marechal Câmara, 160, loja 33-F,
Centro (262-2626). 2» a 6\ das 1 lh às 15h. C.c.:

.nenhum. Tíquetes.
Cláudio Bastos oferece um bufê self-service com

saladas e pratos quentes caseiros (lombinho com
tutu, carne assada com feijão e arroz, frango grelhado
com batatas etc) por CR$ 320. Com sobremesa (tor-
tas diversas), CR$ 360.

VARIADO
Alho & Óleo — Rua Buarque de Macedo, 13, Fia-
mengo (205-2541). Todos os dias, das 12h até o
último freguês. Manobreiro. C.c.: nenhum.

Uma casa onde se come sem afetações, com
serviço atencioso. Massas feitas lá mesmo como as
estrelinhas à moda do chef (com badejo e camarões),
a com ragu de pato, o tortellini aos dois queijos ou as
orelhinhas com berinjela. Também espetadas de lula e
camarão com linguini alho e óleo, cordeiro assado
com molho de ervas, medalhões, picadinho, truta
grelhada, galinha à Kiev. Nesta 6*, tem muqueca à
baiana. $?

W Massas Frescas Finas
¦ prontas e semi-prontas I

| FAÇA SEU PEDIDO: 493-2188 |

I IA MIQMTA 

~ 

I

Ifl NÀOHÁ MASSA COMO A NOSSA rif
Ha R Olegário Maciel, 451/Lj. Z - Barra gfl

POSSÍVEL

RESISTIR.

Se você não tem paciência de chinês, não

espere mais nem um minuto para conhecer

as tentações do Nova China

lbdos os sabores da cozinha chinesa na parte

mais gostosa do Rio: a Lagoa, irresistível.

NOVA

CHINA

AV. EPITÁCIO raSSOA.11M-liUMW947
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

assam umas coisas.
H Outras ficam. E de-

safio o Conselheiro Acà-
cio a dizer frase mais de-
finitiva.

Ora, as verdades aca-
cianas têm a vantagem
de não poderem ser des-
mentidas. Não se des-
mente o óbvio (embora,
às vezes, possa se des-
mentir o evidente). Indo
umas coisas, pois, e ou-
tras ficando, acabam
surgindo as terceiras — e
as quartas e as quintas. É
o que dá encanto ao uni-
verso. Ou, pelo menos, a
este mínimo canto que
nele habitamos.

Como o resto das ou-
tras coisas, os restauran-
tes também nascem e so-
mem. Por estes tempos,
somem mais que surgem.
Ou melhor: somem os de
qualidade, deixando lu-
gar às mil tentativas da
inépcia — disfarçada ou
impudica.

Assim, foi-se o Pré-
Catelcm, lugar bonito e
elegante, onde, às vezes,
serviram comida de óti-
ma qualidade.

Na outra ponta da
praia, porém, continua o

¦APICIUSK

Trivial fino

Le Saint-Honoré, empi-
nado no 37° andar do
Hotel Meridien, onde até
mesmo mudou seu car-
dápio. Que intitula, algo
pomposamente, de Carte
Printemps Austral.

O novo menu é, qua-
se sem exceções, correto.

Começa ele com uma
salada de vieiras e pápri-
ca. Alfaces crespas e le-
gumes fritos. Ótima a
mistura e de louvar-se a
discrição da páprica. Só
o crocante de alguns le-
gumes me parece destoar
do conjunto.

Segue-se uma exce-
lente fricassée de cava-
quinhas e, depois dela,
uma truta pochée ao li-
mão acompanhada por
juliennes de legumes.

Não sou, bom leitor,
entusiasta incondicional
das trutas — peixes que
quase sempre são bobos.
Mas estas estavam sabo-
rosas, a ponto de parece-
rem outro peixe.

Depois do granité de
Champagne, tivemos um
magret de canard, que de
muita coisa não tinha

gosto. São coisas dos pa-
tos que aqui andam, ain-
da mais dos que são re-
duzidos às cruezas dos
magrets modernos, que
antes parecem roast-
beefs.

Terminando a peque-
na excursão, tivemos um
delicioso feuilletè de ra-
sins au sabayon de Cham-
pagne.

E voltamos para casa
digerir o cardápio àus-
trai. Era bem leve.
? Le Saint-Nonorê —- Avenida
Atlântica, 1.020, Copacabana
(275-9922). 2* a sáb., do meio-
dia às 15h.é das 20h às 23h30
(sáb., só jantar). SSSSS.

Idéia Fixa — Rua Sorocaba, 305, Botafogo (286-'
7116). Todos os dias, das 12h até o último freguês.
C.c.: M. Tíquetes.
? Onde era o Madrugada, uma nova casa, clean:
Roberto Atalla, Marco Antonio Lenzi e Clovis Bap-
tista recebem com saladas, grelhados e algumas mas-
sas, além de pratos do dia como estrogonofe, carne
assada com arroz de passas e lombinho na laranja.

ITALIANO

Fratalli Express — Rua General San Martin, 983,
Leblon (259-6699). 2* a 6a, das 18h às 2h; sáb. e dom.,
das 12h até o último freguês. Manobreiro. C.c.: ne-
nhum.
? Pizzas de forno a lenha e um cardápio de especiali-
dades italianas preparadas pelo chef Osvani Silva
(ex-Enotria, Arlecchino e Maschera di Pulcinella)
como beterrabas fritas na massa de cerveja, risoto ao
frutos do mar, lasanha de Siena, camarões no vinho
branco e ameixas secas, lombinho de porco com
cerejas. Ao fundo, matlre Coelho e a dona, Bernarde-
te Simonelli. $$9

Chalé — Rua da Matriz, 54, Botafogo (286-0897/
286-6173). 3' a 6 a partir das 19h até o último
cliente; sáb., e dom., a partir das 13h. Manobreiro.
C.c: nenhum
? Apesar da tradição de comida brasileira, tem
também comida italiana griffe Giovanni Barsanti:
lagliatelline Portofino (talharim branco com molho
de scampi, açafrão, curry e cognac); tortelloni verdi di
funghi e pollo (massa verde recheada com cogumelos,
frango e espinafre com molho de manteiga e salvia);
la gran grigliata di mare (cavaca, scampi, camarões,
lulas e polvos, grelhados, acompanhados com spag-
hetti ou risoto de frutos do mar); rotolo aWemiliana
(patinho recheado com camadas de presunto cru,
omelete, espinafre, acompanhado com batatinhas
noizette). $$

Caderno
IdéiasI. I V R O S

SÁBADO noseu JB
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Y RESTAURANTES

Prazeres de uma comida rustica
Jos6 Roberto Serra

Quadrifoglio w

memorando dois I I mm ii*«b ^anos e preparou \N will N

que comeca nesta pip^A
sexta e vai ate IS de p\TO
outubro. £ progra- l4^ ™n* ¦ t"

que apreciam os |, 
| 

- V PROCflRANDO
prazeres de uma co- - «| s « ¦ l>w%%il>fll ilr w
mida rustica, sem ~s, ste" ¦¦" V fn m

Ji5M,£d£ IBEil JBitf I 
AM PROGR0M01

mas plena de sabo- 1 

OIPEI^ENTE
foi fundada pelos ( PH4%#IPl
etruscos e tern, entre A«. A Flflf IP 2
suas historias, a de fl 

"

ser a cidade escolhi- \ 
CM f flCfl 1

se refugiar apos ma- \ *|1»|1»
tar Teobaldo. La, I
ele permaneceu ate ImifcSf /
a noticia da morte silvana Blanohl, do Quadrifoglio Cafi: foata itallana
de Julieta. QuandO VOCd QUiSGT

Chef Silvana Bianchi, uma das so- T
cias do restaurante, elaborou um car- P-""™ idZBT UIT1 programa S6IT)
dapio apetitoso: de entrada, brodo de enfrentar trdnSitO, fila 0
rane, uma sopinha leve com coxinhas I IPCrUhfO A MH/rf #«i*« w--- _or_
de ra e cabeiinhos de aiho Por6, ou l/WLUUld U UirtlCl falta de vaga para
piccolo flan al parmegiano, uma nuvem I • J • "L ©Stacionar, ligilB para 3

glorioso da regiao, o ravioli de de uma rapidinha Mt frfj 0%**w^v I
recheado de abobora, amendoas *¦ 0m C3Sa VIG0OS, pizzas,
mostarda de frutas de Cremona, e deli- QAcf ACfl C0rV0jaS, rofrioorantes,
cioso. De molho, apenas um pouco de liwlvijdiM ,, ..
manteiga, salvia e parmesao. # Vfd0O laSOrS, 0 mUltOS

Chega entao o arrosto al cabernet OlltrOS prOdUtOS, 0CT1
a insalata in salsa verdi: file mignon de ^ rorra Ho 9*> minntne
vitela feito no aceto balsamico e passas, h ^ W * .1 ® CBrca O0 miriUlOS.

acompanhado de salada verde. A so- I H L' % jjl¥j I VI Sabor 0 Lazer. A ITlGlhor
bremesa traz duas ops&es: budino tizia- I I I W manoira de nSO pararno, uma especie de pave de chocolate; .
ou a torta di mandorla e tagliatelle, |CaSa, S0ITI prOCiSar IT
feita de massa que se desmancha na I vjv JVil pra rua.
boca, com creme perfumado por casca
de laranja cristalizada e tendo por cima
macarrao crocante (leva em sua com-
posi?ao licor de laranja vem coberto
por um po de amendoas e a<?ucar). Rw!^n 

Na area de vinhos, a casa sugere ¦¦¦AiSMBdaAiiiSHnHiMfiiSHl /n. sCBt I
vinhos da Emilia Romagna, o branco a/\ ¦ AAfVW Wfll |Ya1 y/c\i I
Albana di Romagna e o tinto Lambrus- /( I !¦ 7 V / / fc-fl I
co Grasparossa di Castelvetro. O preco S S / / (ai jl /T|nCVTl I
do menu degustapao de aniversario e de Rua das LaranjeiraS - 280 A (Jj I r4.-41 I
CR$ 3 mil, ao lado dos pratos de seu 5J
cardapio habitual, servidos normalmen- ^ ELS. PORQUE VOC£ £ DE CASA.
te durante a festa, (D.B.) A a3 X

Rua Barata Ribeiro - 556 502>"4321
dom„ do meio-dia 4 meia-noite, C,c.: todos. ACE1TAMOS TICKETS
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A Rapidinha Gostosa!

Prazeres de uma comida rústica
José Roberto Serra

Quadrifoglio " ilÊÉiÉ
Café está co-

memorando dois • ^Wm
anos e preparou \WÈ
Festa de Mantova, WÈ
que começa nesta 1||
sexta e vai até 15 de mÊÊÊÈÊ
outubro. É progra-
ma para as pessoas
que apreciam os
prazeres de uma co-
mida rústica, sem a
sofisticação de mo-
lhos elaborados,
mas plena de sabo-
res. Mantova fica
ao Norte da Itália,
foi fundada pelos
etruscos e tem, entre
suas histórias, a de
ser a cidade escolhi-
da por Romeu para
se refugiar após ma- /
tar Teobaldo. Lá, / jp
ele permaneceu até I .
a noticia da morte silwana Blanohl,
de Juheta.

Chef Silvana Bianchi, uma das só-
cias do restaurante, elaborou um car-
dápio apetitoso: de entrada, brodo de
rane, uma sopinha leve com coxinhas
de rã e cabelinhos de alho poró, ou
piccolo flan al parmegiano, uma nuvem
de queijo parmesão. A seguir, o prato
glorioso da região, o ravioli de zucca:
recheado de abóbora, amêndoas e
mostarda de frutas de Cremona, é deli-
cioso. De molho, apenas um pouco de
manteiga, sálvia e parmesão.

Chega então o arrosto al cabernet e
a insalata in salsa verdi: filé mignon de
vitela feito no aceto balsamico e passas,
acompanhado de salada verde. A so-
bremesa traz duas opções: budino tizia-
no, uma espécie de pavê de chocolate;
ou a torta di mandorla e tagliatelle,
feita de massa que se desmancha na
boca, com creme perfumado por casca
de laranja cristalizada e tendo por cima
macarrão crócante (leva em sua com-
posição licor de laranja e vem coberto
por um pó de amêndoas e açúcar).

Na área de vinhos, a casa sugere
vinhos da Emilia Romagna, o branco
Albana di Romagna e o tinto Lambrus-
co Grasparossa di Castelvetro. O preço
do menu degustação de aniversário é de
CR$ 3 mil, ao lado dos pratos de seu
cardápio habitual, servidos normalmen-
te durante a festa. (D.B.)

? Quadrifoglio Cqfé — Rua JJ, Seabra, 19, Jar-
dim Botânico (294-1433). 2* a sáb„ das 20h à Ih;
dom., do meio-dia à meia-noite, C,c.: todos.

Quando vocô quisor
faz©r um programa sam

enfrentar trânsito, fila e

falta da vaga para
astacionar, ligue para a

Sabor a Lazer. E receba

em casa vídeos, pizzas,
cervejas, refrigerantes,

vídeo lasers, e muitos

outros produtos, em

cerca de 25 minutos.

Sabor e Lazer. A melhor

maneira de não parar
em casa, sem precisar ir

pra rua.

Rua das Laranjeiras - 280 A

Rua Barata Ribeiro - 556
ACEITAMOS TICKETS
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panhola que se reaHzif dc^fhasSdc"^pi^a'frl"c O Festival aapanhol do Atlantisi menu -bnportado'

Ef® :tbad0 
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?S,al!' fzeite> 
e'a° pewemarinado base de leite frito e tou- tel Hacienda Benazuzza,

P. &/ p'" "P° 
esc,abechfu Dl"al ?a" cinho do ceu. Para beber em Sevilha. Como atra?ao

?» n hflh, H„ 
3 

?> ber "uf11melhor' 0 Pe,xe tantas comidas, vinhos de extra, um grupo musical de
IfilSr&JKlikJ&l e 

'f"'0 
T'S 

suave,' Ri°ja. de Andalucia. Fun- Malaga e o sorteio dfc duas

n» £l£lntp 
°? fr^r"! sabor mais for- damental e provar, ao fi- passagens aereas Rio/Bue-

lb f„d° te' 
I?,e'lcada e a cazueIade nal, o doce Pedro Jimenez, nos Aires/Rio e duas pas-

f i ^ mexilhoes que, no caldo, resposta espanhola ao sagens Rio/Madrid/Rio.
presunto Pata Negra, um tem momentos picantes, Sauternes frances. Chef (D.B.)cru que se rivaliza com acentuados pelo vinho, Erico Delcado no Rioitaliano Parma. Depois, alho, azeite e temperos. E onintt traKaiv.™, D Atlan,is — Avenida Atlantica,
azeitonas carniidaQ m.ri hnra Ha vit* 1a aesae quinta, trabalhOU 4.240. % andar. Hotel Rio-Palace,azeitonas carnudas e oun hora da vitela a sevilhana. com varios cozinheiros Copacabana (521-3232). o festival,
go enfeitado por ovos de macia, com a surpresa do franceses de renome, como i la carte.. vaidesib. a ndeoutu-
codorna estrelados. A se- molho a base de frutos se- Alain Senderens. Trouxe bro: 2* a 6*, das I9h30 at£ o tiitimo
guir, a sopa branca de cos e doces. Arabe e espa- consigo alguns produtos fre8u€s; s4b- e dom., das I2h30 as
alho, versao esquisita do nhol, mil e uma noites na bdsicos para garantir os ^ 

o ultimo fregues.

gaspacho: leve, com alho, cu.tura ociden.a. que se sabores/repeifr o sucesso
amendoas, pao, azeite, vi- prolonga na sobremesa, de seu trabalho no Ho* jantareshow.
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Uma opção inteligente
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T? De 6 a 31 de outubro e so voce ___
I Hor.^.iA com apenas um cupom, voce

| 
dar um alopor aqui, pra concor- temduas 

chances deganhar.E

1 mLlTr!^rrmi0S:rfdiaria" ^^44 
telefonesx !»PHm0& sorteio jaenodia6

1 . 
' 

^ 
°-ei°- la'se-^r Celljlarpq 

\ 
de outubro as 12:00h.

5 ra sorteado um telefone celular, I IUIp I Co a

I t^T 
horas, com linha 

\4 Mazda PrOtegeV ThKHieas suas notasflscais
§ garantida,disponivelapartirde enarHcinA.

I 06/12/93.* ^jj tsparawpe.
Veja como e simples: cada

f 
Duas chances de ganhar. ,em um sS H 

C0[nprasr va 
|

Ap6sossorteios,asurnasserao rartpia 
ruma cartela-cupom. E so tro-esvaziadaseoscuponscoloca-M^^HI^^^H^^^^^^^^^^^^ ^

_i_ _ :- fiscais de suas
| dos em outra uma, para o sor- ^

t ¦ ., .. compras e depositar os cupons
^ teio de um Mazda Protege zero H
® Lrm o«e na urna. Fique ligado no Barra-. km, aos domingos. Ou seja: Shopping.

O Shopping do Rio.

ABERTO T0D0S OS DOMINGOS DAS 14:00 as 20.00H HCOM O S0RTEI0 DE UM CELULAR POR HORA (15 AS 20 H).

r 144 telefones

celulares

4 Mazda Protegé

BarraShopping
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De 6 a 31 de outubro é só você
dar um alô por aqui, pra concor-

rer a muitos prêmios: diaria-

mente, a partir do meio-dia, se-
rá sorteado um telefone celular,
a cada duas horas, com linha

garantida, disponível a partir de
06/12/93.*

Duas chances de ganhar.
Após os sorteios» as urnas serão
esvaziadas e os cupons coloca-
dos em outra urna, para o sor-
teio de um Mazda Protegé zero
km, aos domingos. Ou seja:

com apenas um cupom, você

tem duas chances de ganhar. E
o primeiro sorteio já é no dia 6

de outubro às 12:00h.

Troque as suas notas fiscais

e participe.
Veja como é simples: cada

CR$ 500,00 em compras va-
lem um selo e 5 selos valem
uma cartela-cupom. É só tro-
car as notas fiscais de suas
compras e depositar os cupons

na urna. Fique ligado no Barra-
Shopping.

co
5CN
o
o

TELEFONE

pbaéA.

O Shopping do Rio.

ABERTO TODOS OS DOMINGOS DAS 14:00 às 20:00HCOM O SORTEIO DE UM CELULAR POR HORA (15 ÀS 20 H).
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alucinantes de persegui?ao movimentam 'O fugitivo', versao da serie de TV

""'•"liiiifliil^li^Ki^^ 
V X 

ma Perse8ui?^° espetacular
I I iniciada nas telas de TV ha

policia • tonta 1 I exatos anos desembarca
provar qu* n>o I I nesta sexta nos cinemas em

matou sua mulhor ritmo alucmante. Harrison :

^4^ seriado 
homonimo cjue^empolgou ge- |

acusado de matar a propria mulher

^que 
luta desesperadamente para pro-

^var a inocencia — durou quatro anos
e bateu todos os recordes de audiencia

2hl5 de muita agao, a aventura do"!*&, "" medico cagado pela policia marca a
abertura de duas salas de cinema do

.%¦' 0 t- 5 recem-inaugurado shopping Via Parque

^(/ez'a fexro «a pagina 50). O fugitivo ja
foi visto por 25 milhoes de espectado-

nos Estados Unidos desde que
estreouem

O filme comega com uma sequen-
folego: uma panoramica

^e Chigaco entrecortada por cenas

o espectador
como a mulher do bem-

;^H cirurgiao Richard Kimble.
Ao ele a

tem um bra?o mecanico —
A com de um

desespero para salvar a
a Kimble:

est^ morta apos-
que pre-

uma bela
Richard condenado

morte. No onibus, da pe-
outros presos tentam

uma fuga levam a se
um trem. O medico

morte um
tem uma

espetacular. De
Kimble sua
De delegado Gerard

poupa esfor-
3 ?os para recapturar o fugitivo. Nas

^^^^^^^^^¦HH||HHM|^H||^^^^HH||^^^HHM^HHH1HH||H|H oferecetudo sobre antigo seriado.

Cenas alucinantes de perseguição movimentam 'O fugitivo', versão da série de TV

MARCELLO MAIA

T ma perseguição espetacular
I I iniciada nas telas de TV há

I exatos 30 anos desembarca
I nesta sexta nos cinemas em

S J ritmo alucinante. Harrison
Ford é O fugitivo, persona-

gem principal do filme baseado no
seriado homônimo que empolgou ge-
rações no mundo inteiro durante a
década de 60. Na telinha, a história do
doutor Richard Kimble — médico
acusado de matar a própria mulher
que luta desesperadamente para pro-
var a inocência — durou quatro anos
e bateu todos os recordes de audiência
entre 1963 e 1967. Compactada em
2hl5 de muita ação, a aventura do
médico caçado pela polícia marca a
abertura de duas salas de cinema do
recém-inaugurado shopping Via Parque
(ileia texto na página 50). O fugitivo já
foi visto por 25 milhões de espectado-
res nos Estados Unidos desde que
estreou em agosto.

O filme começa com uma seqüên-
cia de tirar o fôlego: uma panorâmica
de Chigaco entrecortada por cenas
em preto-e-branco de uma mulher
sendo assassinada na própria casa.
Pouco a pouco, o espectador identifi-
ca a vítima como a mulher do bem-
sucedido cirurgião Richard Kimble.
Ao voltar de uma emergência, ele a
encontra desfalecida e o assassino —
que tem um braço mecânico — ainda
na casa. A luta com o "homem de um
braço só" e o desespero para salvar a
esposa de nada adiantam a Kimble:
ela está morta e, pior, a polícia apos-
ta na culpa do viúvo, que seria pre-
miado com uma bela herança.

Richard Kimble é condenado à
morte. No ônibus, a caminho da pe-
nitenciária, outros presos tentam
uma fuga e levam o veículo a se
chocar contra um trem. O médico
escapa da polícia e da morte por um
triz e, a partir daí, tem início uma
caçada espetacular. De um lado,
Kimble tenta provar sua inocência.
De outro, o delegado Gerard
(Tommy Lee Jones) não poupa esfor-
ços para recapturar o fugitivo. Nas
páginas seguintes, Programa oferece
tudo sobre o antigo seriado.

polfela • tenta-' ' amprovar quo nlo
matou aua mulhor

¦ •; c
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Harrison Ford — represents encarnar
Combinapao rara com- «™ pei^nagm tio famoso na ^

petencia e carisma, Harrison decadade 60?

i Ford encarnou uma galeria 
Eu tive um grande prazer

de personagens pesos pesados ^" ^f61, 
° f?°"tor .Richard

em Hollywood. Do piloto Kunble-detf fugitive, mas
Han solo em Guerra nas es- nao P°sso dizer que era um
trelas e O imperio contra-ata- grande fa do senado, embora

ao .famosissimo if Isll18*0 a'8uns episodios.
^u penso qual-

sua marca tam- filme de

Busca frenetica), te_far^:e mais inte~

qualquer ressante 
no filme.

agente secreto (logos patrioti-M 
~ ®m ™ultas coisas in-

cos), poUcial (em A testemu- "e fn 
esf.<;m ** •«*? Pro"

«Aa, que lhe valeu uma indi- g^S^I a 
pbg 

«n*
cacao ao Oscar e no cult tre <> ^dico e o policial que ocagao ao Oscar, e no cult persegue, a obsessao em en- ^mBBBmkBlade runner), inventor malu- contrar o homem do bra5o ^co (7%e Mosquito coast), en- mecanico que a policia diz
tre varios outros. E pensar que nao existe e o que Kimble — Eu me preocupo muito as pessoas precisam saber. A
que, no corner da carreira, descobre quando encontra o com o publico. Se ele esta verdade e que sempre se tra-ele chegou a ser dispensado assassino de sua mulher. entendendo onde a gente se balha em cinema para o pu-de uma produtora por falta — Harrison Ford tern sempre situa na historia e se cada blico e, no momento, eu soude ialento... que fazer sucesso? cena passa exatamente o que O fugitivo.

Pingue-pongue

Harrison Ford

Combinação rara de com-
petência e carisma, Harrison
Ford encarnou uma galeria
de personagens pesos pesados
em Hollywood. Do piloto
Han Solo em Guerra nas es-
trelas e O império contra-ata-
ca ao .famosissimo héroi de
Spielberg Indiana Jones,
Ford deixou sua marca tam-
bém como cidadão comum
CBusca frenética), advogado
(.Acima de qualquer suspeita),
agente secreto (Jogos patrióti-
cos), policial (em A testemu-
nha, que lhe valeu uma indi-
cação ao Oscar, e no cult
Blade runner), inventor malu-
co (The Mosquito coast), en-
tre vários outros. E pensar
que, no começo da carreira,
ele chegou a ser dispensado
de uma produtora por falta
de ialènto...

O que representa encarnar
nm personagem tão famoso na
década de 60?

Eu tive um grande prazer
em fazer o doutor Richard
Kimble de O fugitivo, mas
não posso dizer que era um
grande fã do seriado, embora
tenha visto alguns episódios.
Eu penso que, antes de qual-
quer coisa, este é um filme de
ação.

O que te parece mais inte-
ressante no filme?

Existem muitas coisas in-
teressantes além da ação pro-
priamente dita: a relação en-
tre o médico e o policial que o
persegue, a obsessão em en-
contrar o homem do braço
mecânico que a polícia diz
que não existe e o que Kimble
descobre quando encontra o
assassino de sua mulher.

Harrison Ford tem sempre
que fazer sucesso?

— Eu me preocupo muito
com o público. Se ele está
entendendo onde a gente se
situa na história e se cada
cena passa exatamente o que

as pessoas precisam saber. A
verdade é que sempre se tra-
balha em cinema para o pú-
blico e, no momento, eu sou
O fugitivo.

FILME EM QUESTA0/ 
'0 fugitivo'

Rol ao ritmo vortiginoso do original Um 'thrlllor' do tirar o fdlogo

RICARDO COTA Harrison Ford encarna com MARCELLO MAIA rapagem passou longe de O
fugitivo acerta na mosca perfeicao o papel do cidadao _ reSponsabilidade de le- fugitivo: filmaso de a?ao rigo-
ao assumir sem maiores que sai da vala comum para #% var para Q espago de rosamente fiel ao ritmo e es-

problemas a influencia direta ganhar propor?oes heroicas. duas horas e pouco um pirito do seriado, a historia
do seriado televisivo que lhe ^o P3^1 do tira> Tommy Lee gantesco sucesso da TV ja fez do medico acusado de matar
serve de inspira?ao. Ao con- Jones e ° contraponto ideal muita gente boa entortar a a esP°sa que come o pao que

\ trario das revisoes atualiza- neste ^lme que resgata o me- camera em diregao a tudo, 0 diabo amassou para provar
I das de historias em quadri- }hor do thriller americano —¦ menos ao que poderia se es- a inocencia chega purissima

nhos que escorregam na individualista, acelerado perar de uma adapta$ao. Fe- as telas de cinema. Ninguem,

| pretensao e prejudicam o es- cascateiro. (? ??) lizmente esta costumeira der- por exemplo, se lembrara de
capismo, o filme retoma o rit- . ter visto uma cena de fuga

vertiginoso original. |§§||f tao espetacular quanto a do
trama e bem simples: homem
errado luta sozinho para pro- encontrando uma locomotiva

inocencia. conse- pela frente. E ai pouco im-
gtura ou o espectador s6 porlam as mentirinhas e a
sabera ao fim de percalcos de

&nu£k»& Co- f°?*
.teMfey dirctor Andrew Davis. Todos

mentiras (incluindo uma cas- envolvidos na produ^ao de
cata literal), e bem temperado ^ fugitivo parecem ter passa-
pelo roteiro despojado. Pou- do os meses de filmagem em
pando o espectador do pala- total harmonia, especialmen-

sustenta-se Lee Jones e o
gragas ao alinhamento criati-

situapoes-limite vividas Ford- Diversao especial e de
pelo personagem principal. Tommy L— Jon— Intepf ta o pollotoh oapador hwplaeiwl tirar o folego.(* ? ?)

Cotafoes: • ruim * regular * * bom ? * ? otimo * * * ? excelente

8/10 a 14/10/1993

Harrison Ford encarna com
perfeição o papel do cidadão
que sai da vala comum para
ganhar proporções heróicas.
No papel do tira, Tommy Lee
Jones é o contraponto ideal
neste filme que resgata o me-
lhor do thriller americano —
individualista, acelerado e
cascateiro. (?? ?)

RICARDO COTA
fugitivo acerta na mosca
ao assumir sem maiores

problemas a influência direta
do seriado televisivo que lhe
serve de inspiração. Ao con-
trário das revisões atualiza-
das de histórias em quadri-
nhos que escorregam na
pretensão e prejudicam o es-
capismo, o filme retoma o rit-
mo vertiginoso do original. A
trama é bem simples: homem
errado luta sozinho para pro-
var sua inocência. Se conse-
guirá ou não, o espectador só
saberá ao fim de percalços de
dar inveja a James Bond. Co-
quetel de ação, aventuras,
mentiras (incluindo uma cas-
cata literal), é bem temperado
pelo roteiro despojado. Pou-
pando o espectador do pala-
vrório, o roteiro sustenta-se
graças ao alinhamento criati-
vo de situações-limite vividas
pelo personagem principal.

rapagem passou longe de O
fugitivo: filmaço de ação rigo-
rosamente fiel ao ritmo e es-
pírito do seriado, a história
do médico acusado de matar
a esposa que come o pão que
o diabo amassou para provar
a inocência chega puríssima
às telas de cinema. Ninguém,
por exemplo, se lembrará de
ter visto uma cena de fuga
tão espetacular quanto a do
ônibus desfiladeiro abaixo
encontrando uma locomotiva
pela frente. E ai pouco im-
portam as mentirinhas e a
filmografia inexpressiva do
diretor Andrew Davis. Tpdos
os envolvidos na produção de
O fugitivo parecem ter passa-
do os meses de filmagem em
total harmonia, especialmen-
te Tommy Lee Jones e o galã-
herói-bom-paca Harrison
Ford. Diversão especial e de
tirar o fôlego.(* ? ?)

MARCELLO MAIA
responsabilidade de le-

¦ var para o espaço de
duas horas e pouco um gi-
gantesco sucesso da TV já fez
muita gente boa entortar a
câmera em direção a tudo,
menos ao que poderia se es-
perar de uma adaptação. Fe-
lizmente esta costumeira der-

FILME EM QUESTÃO/ 
*0 fugitivo'

Rol ao ritmo vorftiginoso do original (jm 'thrlllor' do tirar o ffòlogo

Cotações: • ruim * regular * ? bom ? * ? ótimo * * * ? excelente
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Lucio Abondati (proprietario da Alem de novo varios recordes de audiencia." 
jfj -

que eu achava mais fascinante^era o 
"O sucesso de O fugijivo na TV foi tao fi ^

JJppW8!®^r"'--.~ -'-'^HBB^^jjBB^ESSaEBHK 'A t«st*munha'! ehumbo na polfcla

PROGRAMA 30 0/tft ¦
8/10 a 14/10/1993

Sucesso 
de público

e crítica, o seria-
do de TV O fugitivo,
lançado nos Estados
Unidos em setembro
de 1963 e estrelado
pelo ator David Jans-
sen (morto em Í980,
aos 50 anos), entrou
para a história da TV
americana. Pudera: o
último capítulo da sé-
rie — que durou qua-
tro anos — obteve
72% de audiência, re-
corde só superado 13
anos depois por Dal-
Ias.

Criado por Roy
Huggins, O fugitivo se
sustentou muito bem
por 122 episódios se-
manais de uma hora
cada graças ao caris-
ma do personagem:

escapando da polícia cos em programas co-
desde os primeiros mo o Top TV (da TV
capítulos, quando foi Rio) e em sessões no
acusado de matar a Magnetoscópio. Os
esposa, o doutor Ri- direitos de exibição
chard Kimble pren- do seriado aqui per-
deu o interesse dos tencem à empresa
telespectadores por World Vision, que
sua obstinação em admite relançar a sé-
encontrar o assassino rie a partir do su-
da mulher. A fórmula cesso do filme,
encontrada na época
(de 1963 a 1967) para
desenvolver um enre-
do aparentemente
curto é parecida com 0«»rl«d©com
a utilizada no filme: D,*'d d
fugas em ritmo an- Jjj
gustiante e a busca da /mjÊ£Èi
verdade. No Brasil, O
fugitivo foi exibido
com muito sucesso $
também nos anos 60 - /•
pela TV Tupi e até Jj^ÊÊÊsÃ:^^'
hoje encanta nostálgi-

Arte/JB

Pedro Paulo Rangel (ator) — "Adora-
va a série. Ficava torcendo pelo Ri-
chard Kimble. A gente sabia que ele
não era o assassino. Tinha até uma
curiosidade bastante comentada na
época. É que o David Jansen tinha que
usar umas orelhas postiças para ficar
mais orelhudo."

Lúcio Abondati (proprietário da Além
da Imaginação, ponto de encontro de
aficcionados por séries de TV) — "O

que eu achava mais fascinante era o
fato de, a cada episódio, o Richard
Kimble ter que mudar de profissão e
de endereço para escapar. As mudan-
ças garantiam surpresas constantes."
Raimundo Rodrigues (gerente-geral da

World Vision Filmes, detentora dos di-
reitos de exibição do seriado no Brasil)
— "A série foi sucesso aboluto. Na
época do lançamento do filme com
Harrison Ford nos Estados Unidos, a
NBC reprisou dois capítulos do seria-
do (o terceiro, quando se descobre que
ele é inocente, e o último) que bateram
de novo vários recordes de audiência."
Pedro Henrique (produtor e apresenta-
dor do programa Top TV, da TV Rio)"O sucesso de O fugitivo na TV foi tão
grande que gerou até um sucessor nos
anos 70, Joe, o fugitivo. Era a mesma
história, só que com um pastor alemão
treinado pelo Exército. Acusado de ma-
tar um oficial, ele é perseguido. No final,
se descobre que ele não era o culpado."

PROGRAMA 30 8/10 a 14/10/1993
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Boa pontaria no futurteta 'O rotomo do Jodi' No 'out' Wada Run—r», oagada ~~ ~r»~f-rtTT n« Lit7r!l!o!!!ua97ei^^^^^^

'Expert'em 
cenas de risco

^j|j^-' arrison ^;°rd 
esta sempre em perseguido pelos liras, enquanto

II 

dida, a caga. de replicantes, efcTse a°^^3 fa fc

I quase sempre, sTsafa porlmtriz.' B/ade Runner confirma seu talento 
p||y| ^-"69Jaincriminou policiais em A teste- para arriscar a pele em sequencias ^

| 
munha agora recebe vertiginosas.

*0 fugWvo', cowdanado p>la morta Ma muihor

PROGRAMA 31

H^H 
arrison Ford está sempre em
perigo. Em busca da arca per-

dida, à caça de replicantes, ele se
envolve em situações-limite e,
quase sempre, se safa por um triz.
Já incriminou policiais em A teste-
munha e agora recebe o troco: é

perseguido pelos tiras, enquanto
tenta provar a própria inocência.
A cada ano, o mocinho do cult
Blade Runner confirma seu talento
para arriscar a pele em seqüências
vertiginosas.

PROGRAMA 31
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' fazer.Fechado, ele cabe no
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at6nacarteira.

If! Aberto, ele chega a
I II 

17,5 cm e revela um nOmero ilimitado de utilidades! Super pr4tico, este canivete j
| I6 6timo para quem gosta de esportes, como a pescaria. E ajuda muito quem tem

I um hobby, como a escultura em madeira, por exempio.

I E quem, em alguma emergencia, nunca precisou de uma chave de fenda, de
uma tesoura ou de um abridor de latas?

II 
Feit0 com 350 inoxid^vel ultra-resistente e cabo de alto impacto, este canivete

j II tem muitas outras utilidades: saca-rolhas, abridor de garrafas, A
II rn^ni-serrote, lixa e muito mais. Al&m disso, ele sempre pode ser

usado para a Sua defesa pessoal.

II tudo isto, pega agora mesmo o Canivete Tipo Sufgo para
!-lf'lo 

®empre com vocS- E tenha uma super ferramenta/
If /'instrumento/arma que valepor treze!

I f yf / P®*# 
ho'# m##mo 8 O-Hh. malt da uma dazana da utllldadaal

I / y// /Mrg ^ / Chave j
I /( \ Jr ' J Serra j Furador
[j (( -0 ^Tesoura / Saca-rolhas I
E [ / mm / Raspador escamas / Abridor de garrafas^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^

I Envle para CANIVETE - Caixa Postal OOCGO 
:i

; AipP y 
j 

20695-CEP01452-990-SSoPaulo-SP 
CV PG 01 j
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F onha este cupom I OllVII de coisas que preciso fazer, e tamtem nas emergdncias. Por isso
I ^ pi esm um envelope | enviem-me rapidamente: .

I / rnJlfb VHk frnl^nr ' ? 4501 - Um Canivete Tipo Suffo e o Certificado de Garantia Total
A|<w* "Vai ecoloque-oem uma ¦ por apenasCR$3.995,00.

caixa de coleta ou 1 Forma de pagamento:
§ agdnciados I ? Anexo cheque nominalao GRUPOIMAGEM

1. Ligue agora para (011) 533- Correios. I ? Pagarei ao correio ao receber meu pedido
I 8644 e cite o c6diqo que A i n a on Hioe Hannic ¦ r-» ^ Autorizo o d6bito em meu cartao de crddito:

# aoarece no cunom 10 
a20 d.asdepo.s, 

| ? BRADESCO ? OUROCARD ? DINERS CLUB Q CREDICARD
|J - aparece no cupom. vocS recebe seu J ? nacional Qcredireal Qamex Qsollo ? bfb/chaseI 8. Ou envie o cupom ao lado pedido em casa, J N» do cartio....i j.Jl I I I i i i i i
| 

totalmente preenchido. com todo confortol I Nome .ZZZ.I„!lSl

I Enderefo

I 
CEP Cidade Estado

|| j 
Data nasc J. J.  Telefone:

Assinatura
I Mais um langarnento do GRUPO IMAGEM - Av. Francisco Matarazzo, 364 - CEP 05042*970 - Sao Paulo - SP I c^vMb*M<^Voc*

Pa-_ " "" "  ¦ 11 _ ' ¦" 11 ¦¦ —.  .  •;j

Cite o código
do cupom ao

lado para fazer
seu pedido

LIGUE JA!
de 2J a 6", das 8 ás 19 h.
Aproveite esta promoção!

(011)533-8644

Você vai ficar surpreso com

|\ tud° que o Canivete Tipo Suíço é capaz~0;q - 
de fazer.Fechado, ele cabe no

;pg 
. ^ bolsinho da calça ou

;> jn mÊM até na carteira.

Aberto, ele chega a 
;

17,5 cm e revela um número ilimitado de utilidades! Super prático, este canivete
é ótimo para quem gosta de esportes, como a pescaria. E ajuda muito quem tem
um hobby, como a escultura em madeira, por exemplo.
E quem, em alguma emergência, nunca precisou de uma chave de tenda, de
uma tesoura ou de um abridor de latas?

Feito com aço inoxidável ultra-resistente e cabo de alto impacto, este canivete
tem muitas outras utilidades: saca-rolhas, abridor de garrafas, A
míni-serrote, lixa e muito mais. Além disso, ele sempre pode ser
usado para a sua defesa pessoal.
Por tudo isto, peça agora mesmo o Canivete Tipo Suíço para
levá-lo sempre com você. E tenha uma super ferramenta/ -^EÊjBBS^à
instrumento/arma que vale por treze! ^MNhE

Peça hoja maamo a ganha mala da uma dazana da utllldadaal

kpaca / Chave Phillips
f Serra de mão J Furador

Tesoura ? Saca-rolhas
/ Raspador de escamas / Abridor de garrafas

/ de dente&^^|^^^^^^^^^^^^|
/ Abridor de latas / Pinça
/ Tirador de

Lixa de unhas P ™ —¦

Envie para CANIVETE -Caixa Postal
20695-CEP01452-990-São Paulo-SP

Quero receber meu Canivete Hpo Suíço para ütiKzá-lo em centenasde coisas qüe preciso fazer, e também nas emergências. Pòr isso
enviem-me rapidamente:

3. Ponha este cupom
em um envelope
devidamente selado
e coloque-o em uma
caixa de coleta ou
agência dos
Correios.

4. 10 a 20 dias depois,
você recebe seu
pedido em casa,
com todo conforto!

4501 - Um Canivete Tipo Suíço e ò Certificado de Garantia Total
por apenas CR$ 3.995,00.

Forma de pagamento:
? Anexo cheque nominal aò GRUPO IMAGEM
O Pagarei ao correio ao receber meu pedidoQ Autorizo o débito em meu cartão de crédito:
BRADESCO ? OUROCARD ? DINERS CLUB Q CREDICARDNACIONAL ? CREDIREAL ? AMEX ? SOLLO ? BFB/CHASE

NB do cartão....l (
Nome
Endereço
CEP Cidade Estado
Data nasc J. J...  Telefone:

1. Ligue agora para (011)533-
8644 e cite o código que
aparece no cupom.

8. Ou envie o cupom ao lado
totalmente preenchido.

Assinatura.Mais um lançamento do GRUPO IMAGEM - Av. Francisco Matarazzo, 364 - CEP 05042-970 - Sâo Paulo - SP Oferta válida até 31/10/93. Você recebe seu pedido em 10 ou 20««»«
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r\ Escolha a sua Mister Pizza, Frango, Milho e Quatro

£ 
fininhaecrocante,eligue ^ Queijos. Essas dellcias

^ pra gente. Sao varios HMpSfig^HK^^^^^^^H podem ser acompanha-

sabores:Mussarela, das de refrigerantes,

Margherita,Calabresa, cerveja em lata e a

Toscana, Cogumelo, Pre- K*"^H saborosissima Miss Mous-

1 sunto, Portuguesa, Atum, HmH se de Chocolate.

H^^VPl * Aceitamos Tickets.

(Cond.Sta.AWnica mS^Df S^Sll'Jlz/aso-.si*atdPonteLGcio Costa) 390-1117/350-1516 s
325-1212  I

Rnrrn Mfiier |
/Pnntoi cirinTnctn Flamengo Ipanema 591-3434
ljd Oc.7nkT (RuoSenodo,V.rg0.iro) 511-3536  
493-1345 W3  ItaipC

Bonsucesso rlam.njio/Cote.e 709-3244
230-3000  z°3-ww 392-8833
Botofogo .- ... 

2«r5ni7 AhoLe^lon° 
Jj.c«.p.ju6P,;gS.ca_

Z66 01iy , 
511-5000 359-3—4/35Q-9381

Graiafr JacarepagufiTaquara
394-5577  278-4477 445-1HO

JardimBotOnico
Lome 4io ioio FontedaSaudade

521-2131

Ipanema

Escolha a sua Mister Pizza,

fininha e crocante, e ligue

pra gente. São vários

sabores:Mussarela,

Margherita/Caiabresa/

Toscana, Cogumelo, Pre-

sunto, Portuguesa, Atum,

Barra
(Cond.Sta.MOnica
até Ponte Lúcio Costa)
325-1212

Barra
(Ponte LúcioCosta
atéJd.OceOnico)
493-1345

Bonsucesso
230-3000

Botafogo
Humaitâ/Urca
266-0117

CampoGrande
394-5577

CopacabanaPosto 2
Leme
541-0202

Flamengo
(RuaSenadorVergueiro)
551-4493

Flamengo/Catete
Glória/Laranjeiras
285-3444

Gâvea/SOoCanrado
AltoLeolon
511-5000

Grajafr
278-4477

Icaraí/SantaRosa
719-6969

Frango, Milho e Quatro

Queijos. Essas delícias

podem ser acompanha-

das de refrigerantes,

cerveja em lata e a

saborosíssima Miss Mous-

se de Chocolate.

* Aceitamos Tickets.

Madureira
390-1117/350-1516

M6ier
591-3434

iacarepaguá Freguesia

Tijuco
(Av.PaulodeFrontin
otéRuoMor^utedeValença)
264-331

Jacarepaguâ Praça Seca
359-3—4/35Q-9381

JacarepaguóTaquara
445-1IIO

Jardim BotQnico
FontedaSaudade
226-3396/226-0398

Tijuco
(KuaMarquSsde
VolençoatéRuaJosôHigino)
234-6000

Tjjuca
(RuaJoséHiainooté
Aitoda BoaVista)
238-2600 / 571-5363

IlhadoGovernador
393-9377

Leblon
512-3535

Vila Isabel
264-7979

CopacabanaPosto 6
521-2131

lUffis

Sf»S



Rio Crianga 93 — Quinta da Boa Vista. Dom., gf
9h 17h. informagoes pelo 273-2345. Os portoes
serao abertos as 8h. Aentrada e franca para ^
com ate 1,5 metro de altura. —-.M^HWI^BMHWPiS

A prefeitura preparou uma festanga para a crian- HHPjf^^^H^ §5^w*^^BP f 
— J*®\.

gada: o Sow /?/o Crianga 93. O evento, que espera •££s&*(I£Ee^^W ttfejU^r
reunir 250 mil crian^as, conta com esquadrilha de . ® I ^Jjt4 • yF ^r
fumaga, grupos de teatro, palhagos, magicos, mala- « Ij^H ' \£» ybaristas, bandas de musica, recreadores, circo, exibi- 0 Smi
?ao de caes adestrados da PM, coral e orquestra da |K .
Caravana da Cultura da Petrobras e muito mais. i H;;

Dog Show — Riocentro (Estrada RJ-089/Via 9, a^^^MHBI^MBhiia--———jEJSSiiBBBB^^^^^^^^Llilil^^^HB-
6.555, Barra). Sab. a 3*, das 8h as 2ih. cr$ 250. O BarraShoppIng montou uma prafa com Jogos • racraadOTM para ¦ Crian^ada |_
Estudantes com carteira da UNE tem 50% de des-
conto.

Os caes mais exoticos e famosos do mundoestarao ft|l|AeAilM9C flillAI*e9A A VMI ll#€ft «N#A
no Riocentro, entre estandes recheados de novidades ViUIUOCIIIiaO} ill Wl wflU %5 IllUUCi Ql IV
para facilitar a vida canina: biscoiteiras que latem,
coieiras com farois e ultra-som para afastar as puigas, Dia das Criansas comega mais ce- chorrada, no bom sentido? O Riocentro

l^lnL^Z^r-l^T,A ^rian?ada pode se div.ertir V do. Ninguem precisa esperar ate reune caes de todo o mundo, algunscom shows de caes adestrados, concurso para eleger . c • c * • a -jj t t • >¦ • * /»•
osmeihoresexempiaresdecadara?a, teatro infantile terga-teira para testejar. A cidade esta deles incnveis, e promove desfiles e sor-
sorteio de fiihotes. em festa e oferece uma miscelanea de teios de filhotes. Os shoppings tambem

Festival da Crianpa — Parque Hotel Santa Amalia atragoes para a crian^ada. Tem diversao sao uma otima pedida. Marionetes, brin-
(Avenida Sebastiao Manoel Furtado, 526, Vassouras. para todo tipo de baixinho, do mais quedos antigos e pegas infantis se mistu-
T^^-13^ 

?°nil" 
a part,ir df 10h'Ingresso aventureiro ao mais sofisticado. O Play- ram a um mundo de guloseimas. O Bar-a CR$ 1.200, incluindo almoco e lanches. . * n i . . ¦

Uma festa em meio as arvores de Vassouras. Em M da Barra' Por exemplo, entra em raShopping vai mais longe e abre espago
cartaz, show de magicos, pe?a infantii (A cigarra e clima de faroeste e promove rodeios ate para uma praga repleta de brinque-
formiga), gincanas, circo com paihagos e recreadores, duelos ao entardecer. Em Visconde de dos instalados pela Estrela. A orefeituraalem de um grande festival depipocas. M&ua, o pique e de expedi<;ao na selva, tambem entra na danga efka festa na1 Circuito do Pofio Boisdsiro do Rio do Jo- cntrc nos g cschofiirss com Hirpitn . . .
neiro — Parque Playtoy da Barra (Avenida da anomnQmpntn „ o,oc Quinta da Boa VlSta, Com direitO ate a
Alvorada, 2150), ao iado do CasaShopping. Sab. a 3", acampamento e caminhadas, tudo esquadrilha de fumaga. Confira o roteirodas i4h as 20h. o ingresso a cr$ 800 da direito acompanhado por recreadores. . . n 

v
usar os 26 bnnquedos do parque. Cnan$as menores Preferem Mozart e Villa-Lobos em compieto que a Programs preparou para
de dois anos nao pagam. Aceita cartao de credito. concerto seguido de uma aula sobre os a criangada e embarque neste trem da

do ^^Veih^^esreTduei^^^entard^er^ instrumentos da orquestra? E so ir ao alegria. Agora e so cair na farra sem dar
rodeios (com direito a palha?o), shows de musica Museu da Republica. Que tal uma ca- uma de cabra-cega pela cidade.
country, hipismo rural, touro mecanico e exibigao de
cavalos de rapa.

EM02 Vpraja "r^emes^2?2^9719rsSSbdl 
ds'9^ co;m°bietos de esPuma- P^o de videos e do filme ? Neste mes da crian?a, o BarraShopping apresenta

quiosques "* S ^ 
6^ com

Maua. Pacote de quatro dias (de sab. a 3*), incluindo qu,osques 
e na loJ,nha do McDonald s. bnnquedos como Barbie, Comandos em A?ao, Play-

transporte, hospedagem e alimenta?ao, a CR$ 7.920. mobil, Supermassa, alem de carnnhos e jogos didati-
Esta mesma programapao sera reprisada no proximo SHOPPING cos,^montado no Mall Central Lagoa, em frente a

Uma aventura na floresta, com direito a cammha- Leblon 
(274-7893*6* a S^das^Oh'ds^hiritis270' "ha Plaza — Avenida Maestro Paulo e Silva, 400,das por nlhas nas montanhas e a acampamento na Exposgo de Brinauedos AmiSs - A mostra Ilha do Governador. 6" a 3*, das 10 as 22h. Gratis.

SSdSd^Soc^oSSS da pro6 cavalhSJdemadSSSt^los,ironavet ? 
Expps^o Casinha de Bonecas - Serao oito casi-

grama<;So soldadinhos de chumbo e muitas outras preciosidades "has com cerca de 1 5m de altura com todo. os
arte-educador Pedro Savio fabricadas de 1912 ate a decada de 60, incluindo uma comodos e utensilios de uma casa de verdade como

curiosa bicicleta de 1938. fogao, cama, armarios e mesa. As crian?as poderaoArs Musica — Museu da Republica, Rua do Catete, ^ Musica e exposigao de instrumentos — No subsolo, entrar nas casinhas e brincar a vontade.
153 (265-9747). 3*, as 16h. O ingresso sera 1 quilo de acontecerao, das 15h as 18h, brincadeiras ao som de ^ f°^a do Bolinha — Nesta casa, somente para os
alimento nao-perecivel. um pjano e uma exposigao de gramofones, radiolas, meninos, havera jogos diversos como dados e bas-A orquestra de Camera Ars Musica se apresenta caixas de musica e outros achados sonoros. quete. Alem disso, recreadoras estarao ensinando as
nos jardins do Palacio do Catete para a criangada, ^ Literatura e exvosicao — No 2° Diso das 15h a«s criangas diversos jogos e brincadeiras infantis.
que, alem de ouvir obras de grandes solistas, recebera um contatjor de historias coordenara ioeos de ^ °flcina de arte — A criangada podera desenhar eexplicates sobre os instrumentos dadas pelo ator tabuleiro Tambem sera montada exisostcao de livros P'ntar numa oficina criada especialmente para eles.Osmar Prado. Leo Gandelman sera outra atragao da A16m diss0' P-^P^o de um concursode dese-
tarae eruaita. . „ _ nhos. Os primeiros colocados receberao premios co-

Fosta da Crianpa-Vale do Ipe, Estrada do Outei- Hombi Tpresenta^ pega'ou isTo ou aquilo, de°cS m° bicidctas 6 vidco«ames Me«a Drivc"

17h 
°Convites 

a CR$ 3°00CardquinSdos°somente nesta ^eireles. Das 15h as 18h, projegao continua de vi- Sfio Conrado Fashion Mall — Estrada da Gavea,
l^pelostels. 220-4933 e 533-3oS TuLtZTo^ nlT*^ 

^ ^ Crian?a" ^2)* 6' a d°m- *S 1?h" Gratis" No Palco^ . . t j ^ uc*° 1S^° acontece no 3 piso. central do shoDDineCa?a ao tesouro, mergulhos na piscina a bordo de . . '
um toboga, brincadeiras comandadas por recreado- Itaipava Shopping — Estrada Uniao Industria, ^ T™ P^move o espetaculo de marionetes
res e exibigao do Grande Circo do Bolinha. 10/341, Itaipava. 6" a 3a, das 9h as 20h. Gratis. _ ^ ' a ' com ° SruP° Cresga e Aparega

48° Regata da Escola Naval — Escola Naval, Ilha ? Marionetes a,raves dos tempos - Oito estandes ea ro e onecos.

Vilegagnon, proximo do Aeroporto Santos Dumont. °necos e vanas epocas e paises, liKluindo Shopping Center Vilarejo — Estrada Uniao In-
Dom , das 9 ds 17h. Gratis. * tt x ^ 

*' 
T^' d»stria- «» ^ente ao Centro Municipal de Eventos e

Aproveitando a regata, a Escola Naval realizara f ^ e distriburi 5o deafo,heTos 
° Convengoes, Itaipava. Dom., a partir das lOh. Gra-

uma grande festa para a criangada, com gmcana tis.
cultural, competigdes de remo, teatro infantii, shows BarraShopping — Av. das Americas, 4.666, Barra ? Recreagao das lOh as 14h30 com personagens de
musicais, exibigao de mergulhadores, brincadeiras da Tijuca (431-2161). 6* a 3", das 10h as 22h. Gratis. seriados de TV e show, as 16h, com Bia Bedran.

CRIANÇA

EVENTOS
Rio Criança 93 — Quinta da Boa Vista. Dom., das
9h às 17h. Informações pelo tel. 273-2345. Os portões
serão abertos às 8h. A entrada é franca para crianças
com até 1,5 metro de altura.

A prefeitura preparou uma festança para a crian-
çada: o Sou Rio Criança 93. O evento, que espera
reunir 250 mil crianças, conta com esquadrilha de
fumaça, grupos de teatro, palhaços, mágicos, mala-
baristas, bandas de música, recreadores, circo, exibi-
ção de cães adestrados da PM, coral e orquestra da
Caravana da Cultura da Petrobrás e muito mais.

Dog Show — Riocentro (Estrada RJ-089/Via 9,
6.555, Barra). Sáb. a 3*, das 8h às 21 h. CR$ 250.
Estudantes com carteira da UNE têm 50% de des-
conto.

Os cães mais exóticos e famosos do mundo estarão
no Riocentro, entre estandes recheados de novidades
para facilitar a vida canina: biscoiteiras que latem,
coleiras com faróis e ultra-som para afastar as pulgas,
ração diet e muito mais. A criançada pode se divertir
com shows de cães adestrados, concurso para eleger
os melhores exemplares de cada raça, teatro infantil e
sorteio de filhotes.

Festival da Criança — Parque Hotel Santa Amália
(Avenida Sebastião Manoel Furtado, 526, Vassouras.
Tel.: 0244/71-1350). Dom., a partir das lOh. Ingresso
a CRS 1.200, incluindo almoço e lanches.

Uma festa em meio às árvores de Vassouras. Em
cartaz, show de mágicos, peça infantil (A cigarra e a
formiga), gincanas, circo com palhaços e recreadores,
além de um grande festival de pipocas.

1° Circuito de Peão Boiadeiro do Rio de Ja-
neiro — Parque Playtoy da Barra (Avenida da
Alvorada, 2150), ao lado do CasaShopping. Sáb. a 3",
das I4h às 20h. O ingresso a CRS 800 dá direito a
usar os 26 brinquedos do parque. Crianças menores
de dois anos não pagam. Aceita cartão de crédito.

A garotada vai poder brincar de mocinho e bandi-
do em clima de Velho Oeste: duelos ao entardecer,
rodeios (com direito a palhaço), shows de música
country, hipismo rural, touro mecânico e exibição de
cavalos de raça.

'Ji.

L
-¦ í-

| O BarraShopping montou uma praça com Jogos • r«cr*ador«s para a ortançi<la|

Guloseimas, diversão e muita arte

O 
Dia das Crianças começa mais ce-
do. Ninguém precisa esperar até

terça-feira para festejar. A cidade está
em festa e oferece uma miscelânea de
atrações para a criançada. Tem diversão
para todo tipo de baixinho, do mais
aventureiro ao mais sofisticado. O Play-
toy da Barra, por exemplo, entra em
clima de faroeste e promove rodeios e
duelos ao entardecer. Em Visconde de
Mauá, o pique é de expedição na selva,
entre rios e cachoeiras, com direito a
acampamento e caminhadas, tudo
acompanhado por recreadores.

Preferem Mozart e Villa-Lobos em
concerto seguido de uma aula sobre os
instrumentos da orquestra? É só ir ao
Museu da República. Que tal uma ca-

chorrada, no bom sentido? O Riocentro
reúne cães de todo o mundo, alguns
deles incríveis, e promove desfiles e sor-
teios de filhotes. Os shoppings também
são uma ótima pedida. Marionetes, brin-
quedos antigos e peças infantis se mistu-
ram a um mundo de guloseimas. O Bar-
raShopping vai mais longe e abre espaço
até para uma praça repleta de brinque-
dos instalados pela Estrela. A prefeitura
também entra na dança e faz a festa na
Quinta da Boa Vista, com direito até a
esquadrilha de fumaça. Confira o roteiro
completo que a Programa preparou para
a criançada e embarque neste trem da
alegria. Agora é só cair na farra sem dar
uma de cabra-cega pela cidade.

EcoAventura — Rua Imperatriz Leopoldina, 8/
1..102, Praça Tiradentes (252-9719). Saída sáb., às 9h,
para a Pousada da Casa da Fazenda, em Visconde de
Mauá. Pacote de quatro dias (de sáb. a 3"), incluindo
transporte, hospedagem e alimentação, a CR$ 7.920.
Esta mesma programação será reprisada no próximo
final de semana.

Uma aventura na floresta, com direito a caminha-
das por trilhas nas montanhas e a acampamento na
mata, entre rios e cachoeiras. Artes plásticas, teatro e
exercícios de expressão corporal fazem parte da pro-
gramação realizada por uma equipe comandada pelo
arte-educador Pedro Sávio. *

Ars Musica — Museu da República, Rua do Catete,
153 (265-9747). 3*, às 16h. O ingresso será 1 quilo de
alimento não-perecível.

A orquestra de Câmera Ars Musica se apresenta
nos jardins do Palácio do Catete para a criançada,
que, além de ouvir obras de grandes solistas, receberá
explicações sobre os instrumentos dadas pelo ator
Osmar Prado. Leo Gandelman será outra atração da
tarde erudita.

Festa da Criança — Vale do Ipê, Estrada do Outei-
ro, lote 118, antiga Rio-Petrópolis. Dom., das 9h ás
17h. Convites a CRS 300, adquiridos somente nesta
6° pelos tels. 220-4933 e 533-3043.

Caça ao tesouro, mergulhos na piscina a bordo de
um tobogã, brincadeiras comandadas por recreado-
res e exibição do Grande Circo do Bolinha.

48a Regata da Escola Naval — Escola Naval, Ilha
Vilegagnon, próximo do Aeroporto Santos Dumont.
Dom., das 9 às 17h. Grátis.

Aproveitando a regata, a Escola Naval realizará
uma grande festa para a criançada, com gincana
cultural, competições de remo, teatro infantil, shows
musicais, exibição de mergulhadores, brincadeiras

com objetos de espuma, projeção de vídeos e do filme
Aladdin na versão original, além de guloseimas em
quiosques e na lojinha do McDonaId's.

SHOPPING
Rio Design Center — Av. Ataulfo de Paiva, 270,
Leblon (274-7893). 6* a 3*, das lOh às 22h. Grátis.

Exposição de Brinquedos Antigos — À mostra,
cavalinhos de madeira, patinetes, triciclos, aeronaves,
soldadinhos de chumbo e muitas outras preciosidades
fabricadas de 1912 até a década de 60, incluindo uma
curiosa bicicleta de 1938.

Música e exposição de instrumentos — No subsolo,
acontecerão, das 15h às 18h, brincadeiras ao som de
um piano e uma exposição de gramofones, radiolas,
caixas de música e outros achados sonoros.

Literatura e exposição — No 2o piso, das 15h às
18h, um contador de histórias coordenará jogos de
tabuleiro. Também será montada exposição de livros
infantis do início do século até hoje.

Teatro e vídeo — Nesta sexta, às 17h, o grupo
Hombú apresenta a peça Ou isto ou aquilo, de Cecília
Meireles. Das 15h às 18h, projeção contínua de vi--
deos educativos e oficinas de teatro para criança.
Tudo isto acontece no 3o piso.

Itaipava Shopping — Estrada União Indústria,
10/341, Itaipava. 6* a 3a, das 9h às 20h. Grátis.

Marionetes através dos tempos — Oito estandes
expõem bonecos de várias épocas e países, incluindo
os da idade primitiva do Japão, Grécia, Europa,
África, índia e Brasil. Também haverá um estande
futurista e distribuição de folhetos explicativos.

BarraShopping — Av. das Américas, 4.666, Barra
da Tijuca (431-2161). 6* a 3a, das 10h às 22h. Grátis.

Neste mês da criança, o BarraShopping apresenta
a Praça da Estrela, um grande estande de 64m2 com
brinquedos como Barbie, Comandos em Ação, Play-
mobil, Supermassa, além de carrinhos e jogos didáti-
cos, montado no Mall Central Lagoa, em frente à
C&A.

Ilha Plaza — Avenida Maestro Paulo e Silva, 400,
Ilha do Governador. 6a a 3a, das 10 às 22h. Grátis.

Exposição Casinha de Bonecas — Serão oito casi-
nhas com cerca de l,5m de altura com todos os
cômodos e utensílios de uma casa de verdade como
fogão, cama, armários e mesa. As crianças poderão
entrar nas casinhas e brincar à vontade.

Casa do Bolinha — Nesta casa, somente para os
meninos, haverá jogos diversos como dados e bas-
quete. Além disso, recreadoras estarão ensinando às
crianças diversos jogos e brincadeiras infantis.

Oficina de arte — A criançada poderá desenhar e
pintar numa oficina criada especialmente para eles.
Além disso, participarão de um concurso de dese-
nhos. Os primeiros colocados receberão prêmios co-
mo bicicletas e videogames Mega Drive.

São Conrado Fashion Mall — Estrada da Gávea,
899 (322-0252). 6a a dom., às 17h. Grátis. No palcocentral do shopping.

A Air France promove o espetáculo de marionetes
O pastelão e a torta, com o grupo Cresça e Apareça
Teatro de Bonecos.

Shopping Center Vilarejo — Estrada União In-
dústria, em frente ao Centro Municipal de Eventos e
Convenções, Itaipava. Dom., a partir das lOh. Grá-
tis.

Recreação das lOh às 14h30 com personagens de
seriados de TV e show, às 16h, com Bia Bedran.
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o dtitaqut ^ Diversao cinco estrelas: um dia cheio de atragoes.
Show de magica, gincana, discoteca, brincadciras na

Pra>a ou na piscina, festa havaiana, jogos de mesa,

Projeto Movies USA — Cinema Infantil — 3*.
Li^^ £&^£s3 10h, a historia semfim II, nos cines Largo do Macha-

w ' HH do 1 e 2. Condor Copacabana, Center Nova Iguagu
1k^B[ Wf; iPj fpyH 3, Star Sao Gongalo e Art Plazashopping 1 e 2 (neste

1 . :'JW&tBMm ||B8BBB3^P'- *g^K|T&£ifl^K9|^Bj|S^p^^Hfl^^H ultimo as 12h30); Chantecler, nos cines Art CasaS-
hopping 2 e 3, Art Meier e River Belford Roxo; e As

AU9K^SMr aventuras de Chatram, no Bruni Tijuca. CRS 350.
'ZSEfc H|^K^|j| ? Em cada cinema sera sorteada uma bicicleta Lacer

Cross e serao distribuidos refrigerantes, biscoitos e
historias em quadrinho. Serao sorteadas fitas de vi-

,:-\3I^^'''?^l|ii^^\ deo, discos infantis, convites para cinema, camisetas, .

1 \ ^r~ "' Cinema-Crianpa/Moatra Internacional de
I- Filmes Para InfAncia e Juventude — Centro

K9|^^HE2^Hb Cultural Banco do Brasil, Rua 1° de Margo, 66.
Confira programafao completa da mostra em Video

Nao perca
h- Brlnqusdo antlgoi mostra A^rlan5« P^am fawMmlifiiada^i^Main^^ 

essa festa! .31

SHOPPING PARA SE LAMBUZAR ~ «J \Jl

Plaza Shopping — Rua XV de Novembro, 8, Nite- Grill One — Avenida Rio Branco, 1, 10-G (518- M
roi. 6* a 3', das lOh as 22h. Gratis. 1331). 3*. Estacionamento proprio. J ]

Radio Shopping — Uma radio com estudio ceno- ? Para o Dia da Crian?a, o Grill One reserva um £ 
^| (

grafico, montada na Praga Central, transmits, das aln,oc° esFfcia'' chTe,° 
f.e 

brincadeiras. shows c.rcen- *
Ilk a. Id. - -4=» 171, a. A. MS e brindes do Tivoli Parque, e muito mais. As
musica e brincadeiras com brindes para a garotada criangas poderao consumir um cardapio elaboradomusica e brincadeiras com bnndes para a garotada. especialmente para elas: hamburguer Grill One im-

Oflcina Pintando o Sete Na Praga dos cinemas, portado com queijo derretido e batata-frita a CRS C^lk
no pnmeiro piso, vanas atividades de recrcagao com 550, milk shake a CRS 290 e sorvetes a CRS 290.
profissionais especializados. 3

1h .. 

... ., _ , . , ... ~ McDonald's — No mes da crianga, a rede McDo- ^ US_JBU11I1 g
™?P0nJr^ver, j 

" .u.r »!??' nald's se uniu a Nestle para oferecer aos miniclientes ^
Castilho (597-9896). 6 a 3 , das as um brinde duplo: um sache de Nescau com 25g do Igj^L1wftf^^uSSK kct jKjm 2

Uma viagem ao mundo das guloseimas — Balas, produto e uma serie de copos plasticos com tampa H/*" ~ Q7 p *J ^p|gy "
chocolates, gelatinas e sorvetes serao as atragoes canudinho decorados com a turma McDonald's. Na IT >
principais dos dois andares do shopping. O evento compra de hamburguer ou cheeseburguer com fritas o
conta com brincadeiras, exposigdes e balcSes para pequena e refrigerante, 0 baixinho ganha o brinde e COMEMORE SEU ANIVERSARIO |degustagao. Seis estandes individuals estarao ofere-' recebe a comida acondicionada em uma caixinha kjq ROB'S I.cendo atragoes recreativas. Um passaporte unico no especial decorada com motivos infantis. m
valor de CRS 200 permitira a entrada na cidade das ,,,, TPArtA P^TP ANJl'lNriO I
guloseimas. Ao adquirir o passe, a crianga ganhara Marius Av. Atlantica, 290-B, Leme (542-2393); e ibdbcca >
uma revista com passatempos e um adesivo. Rua Francisco Otaviano, 96, Ipanema (287-2552), UAAA DELICI05A bUKrKtjA

JT, . . Av. Nova York, 157-A, Bonsucesso (270-7939). Acei- AGUARDA POR VOCEITurma Choc-Choc Os personagens desta turma ta tocjos os cartoes de credito e tem manobreiro.--Bngdra, Casquito, coelhinho Quic , ocao criangas ate cinco anos n2o pagam. /Milkybar — estarao circulando pe o s oppmg is n- ^ \ Marius estara comemorando o Dia da Crianga 1 .
buindo brindes para a garotada. oferecendo a todos os baixinhos a revista Mariuzinho /4/^^l~,OSTOSO P NOBrincadeiras—Ser3o diversas brincadeiras distri- (com apoio da Unicef) e um refrigerante Sukita. /•* IU3U C>

af-ls&ss a -,cre 
i 

B°tr m-,oi" d (j- 
^>/bFiesta na cozinha (Escolinha de culinaria, 2° piso), ^ ^D pam 

tod?s °s . . Jf J
Fera no bra(o (2° piso), Fabrica de chocolate (Praga ? 0 Pizza Pizza va. oferecer uma musse de chocolate ^IWV/
Cartola, 1° piso) e Roletio do bocio (1° piso). Em a toda crianga ate 12 anos que comprar uma fatia de X^X^X ^ ^

cada prova vencida, a crianga ganhara uma gulosei- P»» 01^120 'aS CUSlam Informagoei: 270-7112 romois 213 ou 257
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Brinquedo antigo: mostra

COMEMORE SEU ANIVERSÁRIO
NO BOB'S

Não perca J

essa festa !hí

Informações: 270-7112 ramols 213 ou 257

HOTEL
Portobello — Estrada Rio-Santos, Km 47, Manga-
ratiba. CRS 17.250 o casal. Crianças até oito anos
não pagam. Reservas pelo tel.; 512-3133.
^ O pacote hoteleiro inclui meia-pensão, drinque de
boas-vindas e passeio de iate à Ilha Grande. Para
comemorar o Dia da Criança, haverá encenação da
peça Ò coelhinho Pitomba, no salão de convenções,
seeunda, às 17h.

Inter-Continental Rio — Av. Prefeito Mendes de
Moraes, 222, São Conrado (322-2200). USS 380, o
casal e uma criança até 12 anos, de sáb. a 3*.
? Diversão cinco estrelas: um dia cheio de atrações.
Show de mágica, gincana, discoteca, brincadeiras na
praia ou na piscina, festa havaiana, jogos de mesa,
caça ao tesouso e bingo.

T CRIANÇA
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TRAGA ESTE ANUNCIO,
UMA DELICIOSA SURPRESA

AGUARDA POR VOCÊI

CINEMA
Projeto Movies USA — Cinema Infantil — 3*, às

lOh, a história sem fim II, nos cines Largo do Macha-
do 1 e 2, Condor Copacabana, Center Nova Iguaçu
3, Star São Gonçalo e Art Plazashopping 1 e 2 (neste
último às 12h30); Chantecler, nos cines Art CasaS-
hopping 2 e 3, Art Méier e River Belford Roxo; e As
aventuras de Chatram, no Bruni Tijuca. CRS 350.
? Em cada cinema será sorteada uma bicicleta Lacer
Cross e serão distribuídos refrigerantes, biscoitos e
histórias em quadrinho. Serão sorteadas fitas de vi-
deo, discos infantis, convites para cinema, camisetas,
pôsteres, lancheiras.

III Cineme-Criança/Mostra Internacional de
Filmes Para Infftncia e Juventude — Centro
Cultural Banco do Brasil, Rua Io de Março, 66.
Confira programação completa da mostra em Video
e Cinema

SHOPPING
Plaza Shopping — Rua XV de Novembro, 8, Nite-
rói. 6» a 3', das lOh às 22h. Grátis.

Rádio Shopping — Uma rádio com estúdio ceno-
gráfico, montada na Praça Central, transmitirá, das
Uh às 15h e das 17h ás 20h, uma programação de
música e brincadeiras com brindes para a garotada.

Oficina Pintando o Sete — Na Praça dos cinemas,
no primeiro piso, várias atividades de recreação com
profissionais especializados.

NorteShopping — Avenida Suburbana, 5.474, Del
Castilho (597-9896). 6* a 3", das 14 às 20h.

Uma viagem ao mundo das guloseimas — Balas,
chocolates, gelatinas e sorvetes serão as atrações
principais dos dois andares do shopping. O evento
conta com brincadeiras, exposições e balcões para
degustação. Seis estandes individuais estarão ofere-'
cendo atrações recreativas. Um passaporte único no
valor de CRS 200 permitirá a entrada na cidade das
guloseimas. Ao adquirir o passe, a criança ganhará
uma revista com passatempos e um adesivo.

Turma Choc-Choc — Os personagens desta turma
— Brigolin, Casquito, coelhinho Quick, Bocão e
Milkybar — estarão circulando pelo shopping distri-
buindo brindes para a garotada.
? Brincadeiras — Serão diversas brincadeiras distri-
buídas por todo o shopping: Papou... ganhou (Praça
de Eventos, Io piso), Memória dos sabores (2o piso),
Fiesta na cozinha (Escolinha de culinária, 2o piso),
Fera no braço (2o piso), Fábrica de chocolate (Praça
Cartola, Io piso) e Roletâo do bocão (Io piso). Em
cada prova vencida, a criança ganhará uma gulosei-
ma.

McDonald's — No mês da criança, a rede McDo-
nald's se uniu à Nestlé para oferecer aos miniclientes
um brinde duplo: um sachê de Nescau com 25g do
produto e uma série de copos plásticos com tampa e
canudinho decorados com a turma McDonald's. Na
compra de hambúrguer ou cheesebúrguer com fritas
pequena e refrigerante, o baixinho ganha o brinde e
recebe a comida acondicionada em uma caixinha
especial decorada com motivos infantis.

Marius — Av. Atlântica, 290-B, Leme (542-2393);
Rua Francisco Otaviano, 96, Ipanema (287-2552);
Av. Nova York, 157-A, Bonsucesso (270-7939). Acei-
ta todos os cartões de crédito e tem manobreiro.
Crianças até cinco anos não pagam.
? A Marius estará comemorando o Dia da Criança
oferecendo a todos os baixinhos a revista Mariuzinho
(com apoio da Unicef) e um refrigerante Sukita.

Pizza Pizza — Conde de Bonfim, 801, loja D (288-
2726). Aceitam todos os tiquetes.
? O Pizza Pizza vai oferecer uma musse de chocolate
a toda criança até 12 anos que comprar uma fatia de
pizza e um refrigerante. As fatias de pizza custam
entre CRS 90 e CRS 120.

As crianças podsm fazsr caminhadas sm Mau*

PARA SE LAMBUZAR
Grill One — Avenida Rio Branco, 1, 10-G (518-

1331). 3*. Estacionamento próprio.
? Para o Dia da Criança, o Grill One reserva um
almoço especial, cheio de brincadeiras, shows circen-
ses e brindes do Tivoli Parque, e muito mais. As
crianças poderão consumir um cardápio elaborado
especialmente para elas: hambúrguer Grill One im-
portado com queijo derretido e batata-frita a CRS
650, milk shake a CRS 290 e sorvetes a CRS 290.

1 no Rloosntro sio o destaque
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e Decora^ao
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Informações: Entre em contato com nosso Departamento Comercial pelos telefones: 585-4566/585-4343/585-4328.
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vai publicar um

melhor que a
*

suas vendas. E o Especial Sob Medida que vem no seu

Caderno Casa e Decoração. Nele você vai encontrar artigos

e reportagens tratando de tudo sobre móveis feitos por

encomenda. O que combina com cada ambiente,

como aproveitar melhor os espaços, adequação de

materiais e muito mais. Uma oportunidade sob medida

para sua mensagem ser decorada por milhares de

consumidores dispostos a não medir esforços para tornar suas

casas mais práticas e bonitas. Anuncie no Especial Sob Medida

do Caderno Casa e Decoração. A melhor maneira de fazer

seus lucros passarem das medidas.



m

Os meninos de rua e o fantasma

COMTIMIIACAO
II Mostra Nacional Maria Mazzetti de Teatro com uma menina rica. O 

'Salam* mlngu* , um musical da Chlco Anysio
de Bonecos — Espago Cultural Sergio Porto, R. produtor e diretor Roge- prou um castelo em As- nah Alves (filha de Mo-

!Sib. 1"; 
"^tfh/cR$°385906)No 

dort'ffm, rio Fabiano, responsavel cot, Inglaterra total- nique e Denis Carvalho)
tem a pe^a Transfigurato, do Grupo Casa Produ?oes por montagens de suces- mente equipado com e Virginia. A transfor-
Artisticas, no Teatro de Marionetes e Fantoches Car- so como Os saltimbaticos mobilia, quadros, tape- masao do Teatro Nelson
los Wemeck de Carvalho, Parque do Fiamengo, aitu- (mais de um ano em car- tes, governanta e ate um Rodrigues num fantas-
ra do n° 300 da Praia do Fiamengo. Gratis. taz nQ Xeatro dos Qua- fantasma. Nao um gas- magorico castelo tem a

Aladin e a lAmpada maravilhosa — Texto tro), tem sobre sua re- parzinho qualquer, mas assinatura de Claudio
direcao de Eduard Roessler. Teatro Lemos Cunna, ~ \ a * c
Estrada do Galeao, s/n°, ilha do Governador (225- Sencia um elenco de 14 o genuino Fantasma de Torres Gonzaga. Os fl-
4075). Sab. e dom., as I7h30. CRS 250. DistribuifSo atores, entre eles Duda Canterville. No centena- gurinos sao do genial
de refrigerantes e sorteio de brindes. Little, Paschoal Villa- rio de morte de Oscar Carlos Batata. Na dire-

Aladim e a lAmpada maravilhosa — Dire?ao de boin e Angela Rabello. Wilde, Marcia Bulpao ?ao, o toque hitchcoc-
Bemvindo Sequeira. Teatro America, R. Campos Sa- Com musicas de Tim fex-Blitz") e Isabella Cou- kiano de Ernesto Picco-
les, 118, Tijuca (567-2027). Sab. e dom., as 17h30. nM„i„ _ Airprnn muci- * * e In
CR$ 300 (sab.) e CR$ 350 (dom.). f ? xt i , 

t0 transformaram ° con" 1o"

As alegres comadres — Musical de Paulo Afonso J. 5 Son ^ e im, O to do autor num diverti- ? Salame mingue Teatro
de Lima. Teatro Vannucci, R. Marques de S. Vicente, espetaculo esta prontl- do musical. No elenco de Clara Nunes, R. Marques de S.
52, Gavea (239-8545). Sab. e dom., as I7h30. CR$ nho para agradar ao dis- Q fantasma de Cantervil- Y.,?ent!' 52/3° ^nda^ (274;96i9f)-
300. Desconto de 20% para quern levar 1 kilo de tintO publico. fe, Jonas Miqueias e o CRS ^Eslritintlesdbado 

'

fZZZZZZ* Nem so de lavar pra- fantasma, Maria Clara

Alio, atravts do -pall., m4»ico - Dir«5o de tos e toear berimbau em Gueiros e Renato Basse
Vivien Rocha. Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. metro vive brasileiro na vivem O casal Sllva, Mo- Chile, 230 (262-0942). Sab. e
Ataulfo de Paiva, 269/A (294-1998). Sab. e dom., as Europa. A familia Silva, nique Alves e a senhora dom., as 17h. CRS 300. Estreia
17h30. CR$ 250 (sab.) e CRS 300 (dom. e fenados). ngQ se sabe COmO, com- Umney enquantO Tai- nestesdbado.
Sorteio de brindes e distribuifSo de doces. Espetaculos
extras nest a 2° e 3*. as 17h30.

Andersen, o contador do hist6rias am O sol- ^
dadinho de chumbo — Texto de Rogerio Blat. ^7- "\° 

W^k f Mm lMf' #m
Teatro Ziembinski, R. Urbano Duarte, 30 (228-3071). /// \ I l||A I 111^ 1 i>K|lll|lll
Sab. e dom., as 17h. CRS 300. Ate domingo. If-1 1 > AW VASU MlWK
? Leia mais no Atenfao. V V O

Apenas um conto de fadas — De Eduardo Tolen- N J ¦lJ
tino. Teatro Vanucci, R. Marques de S. Vicente, 52 Vi - W f
(239-8545). Sab. e dom., as 16h. CRS 300. 20% de JrTo ^ V ¦BHIJaBi J
desconto para quern levar 1 quilo de alimento nao r iTnT

A Bela Adormecida — Direcao de Luca Rodri- p | A PARTIR DAS 11:00 Hs. llkTO

\* COMBRINCADEIRAS,SHOW,BRINDES.
dianie apresentafSo do 

"" *Y. 
CARDAPIOBABORADOPARAODIA. XynWfA Bela Adormecida — Adaptacao de Claudio To- ^/jt W V \

var, sob a dire^ao de Chico Expedito. Teatro lpane- V. 1
ma, R. Prudente de Moraes, 824 (247-9794). skb-e /f\ Au. Rio Brtmco, if 1/10 G Tel: 518-1331 (ijr )
Br^adeira de crianpa - Texto e direcao de Estadonammto prvprio. CartdeS Sistema VlSd.
Simone Nasar. Mercado S3o Jose das Artes, R. das In N  iSN. 1
Laranjeiras, 90 (205-0216). Sab. e dom., as 18h30. I J/ • V*. la
CRS 150. Se chover nao havera espetaculo. _A_\ y.r

Calendas de primavera. uma festa popular— 8 f^ ° \\» 1 wlrTexto e dire?ao de Marcia Duvalle. Museu da Repu- Kf -M? Yfl 1--Jblica, R. do Catete, 153 (225-7662). Sab. e dom., as °o If ./S? . 
~l/ji_

18h. CRS 300. Estudantes e moradores do Catete. Q\^, j W
Fiamengo e Laranjeiras tem 50% de desconto. VJ ' —

8/10 a 14/10/1993 PR0GRAMA 37

A PARTIR DAS l WHs.

CARDAPI0 ELABORADO PARA 0 DIA.

Av. Rio Branco, n° 1/10 G Tel: 518-1331
Estacionamento próprio. Cartões Sistema Visa.

Os meninos de rua e o fantasma
MeleDivuic

LÚCIA CERRONE

Primeiro 
musical in-

fantil de Chico Any-
sio, Salame minguê es-
tréia sábado no Teatro
Clara Nunes. O texto foi
escrito há 17 anos, mas
nunca tinha sido mostra-
do a ninguém e é dedica-
do a uma craque no gê-
nero — Maria Clara
Machado. A peça trata
de um grupo de meninos
de rua que se envolve
com uma menina rica. O
produtor e diretor Rogé-
rio Fabiano, responsável
por montagens de suces-
so como Os saltimbancos
(mais de um ano em car-
taz no Teatro dos Qua-
tro), tem sobre sua re-
gência um elenco de 14
atores, entre eles Duda
Little, Paschoal Villa-
boin e Angela Rabello.
Com músicas de Tim
Rescala e direção musi-
cal de Nelson Melim, o
espetáculo está pronti-
nho para agradar ao dis-
tinto público.

Nem só de lavar pra-
tos e tocar berimbau em
metrô vive brasileiro na
Europa. A família Silva,
não se sabe como, com-

ar

'Salamè mlngué'f um musical da Chico Anysio

prou um castelo em As-
cot, Inglaterra, total-
mente equipado com
mobília, quadros, tape-
tes, governanta e até um
fantasma. Não um gas-
parzinho qualquer, mas
o genuíno Fantasma de
Canterville. No centená-
rio de morte de Oscar
Wilde, Mareia Bulpão
(ex-Blitz) e Isabella Cou-
to transformaram o con-
to do autor num diverti-
do musical. No elenco de
O fantasma de Cantervil-
le, Jonas Miquéias é o
fantasma, Maria Clara
Gueiros e Renato Busse
vivem o casal Silva, Mo-
nique Alves é a senhora
Umney enquanto Tai-

nah Alves (filha de Mo-
nique e Dênis Carvalho)
é Virgínia. A transfor-
mação do Teatro Nelson
Rodrigues num fantas-
magórico castelo tem a
assinatura de Cláudio
Torres Gonzaga. Os fi-
gurinos são do genial
Carlos Batata. Na dire-
ção, o toque hitchcoc-
kiano de Ernesto Picco-
lo.

Salamê minguê — Teatro
Clara Nunes, R. Marquês de S.
Vicente, 52/3° andar (274-9696).
Sáb., dom. e feriados, às 17h.
CRS 400. Estréia neste sábado.

O fantasma de Canterville —
Direção de Ernesto Piccolo.
Teatro Nelson Rodrigues, Áv.
Chile, 230 (262-0942). Sáb. e
dom., às 17h. CRS 300. Estréia
neste sábado.

PROGRAMA 37

TEATRO

KSTRÍIA

Salamê minguê — Leia texto ao lado.
O fantasma de Canterville — Leia texto ao lado.

CONTINUAÇÃO
II Mostra Nacional Maria Mazzetti de Teatro
de Bonecos — Espaço Cultural Sérgio Porto, R.
Humaitá, 163, Humaitá (266-0896). O pastelão e a
torta. Sáb. e dom., às lOh. CRS 350. No dom., às lOh,
tem a peça Transfigurato, do Grupo Casa Produções
Artísticas, no Teatro de Marionetes e Fantoches Car-
los Werneck de Carvalho, Parque do Flamengo, altu-
ra do n° 300 da Praia do Flamengo. Grátis.

Aladin e a lâmpada maravilhosa — Texto e
direção de Eduard Roessler. Teatro Lemos Cunha,
Estrada do Galeão, s/n°, Ilha do Governador (225-
4075). Sáb. e dom., às 17h30. CRS 250. Distribuição
de refrigerantes e sorteio de brindes.

Aladim e a lâmpada maravilhosa — Direção de
Bemvindo Sequeira. Teatro América, R. Campos Sa-
les, 118, Tijuca (567-2027). Sáb. e dom., às 17h30.
CRS 300 (sáb.) e CRS 350 (dom.).

As alegres comadres — Musical de Paulo Afonso
de Lima. Teatro Vannucci, R. Marquês de S. Vicente,
52, Gávea (239-8545). Sáb. e dom., às 17h30. CRS
300. Desconto de 20% para quem levar 1 kilo de
alimento não perecível.

Leia mais no Atenção.
Alice através do espelho mágico — Direção de
Vivien Rocha. Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av.
Ataulfo de Paiva, 269/A (294-1998). Sáb. e dom., às
17h30. CRS 250 (sáb.) e CRS 300 (dom. e feriados).
Sorteio de brindes e distribuição de doces. Espetáculos
extras nesta 2a. e 3a, às 17h30.

Andersen, o contador de histórias em O sol-
dadinho de chumbo — Texto de Rogério Blat.
Teatro Ziembinski, R. Urbano Duarte, 30 (228-3071).
Sáb. e dom., às 17h. CRS 300. Até domingo.

Leia mais no Atenção.
Apenas um conto de fadas — De Eduardo Tolen-
tino. Teatro Vanucci, R. Marquês de S. Vicente, 52
(239-8545). Sáb. e dom., às 16h. CRS 300. 20% de
desconto para quem levar 1 quilo de alimento não
perecível.

A Bela Adormecida — Direção de Luca Rodri-
gues. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440.
Leme (275-6695). Sáb. e dom., às 17h. CRS 350.
Desconto de 50% no estacionamento Rio Park me-
diante apresentação do ingresso.

A Bela Adormecida — Adaptação de Cláudio To-
var, sob a direção de Chico Expedito. Teatro Ipane-
ma, R. Prudente de Moraes, 824 (247-9794). Sáb. e
dom., às 17h. CRS 400.

Brincadeira de criança — Texto e direção de
Simone Nasar. Mercado São José das Artes, R. das
Laranjeiras, 90 (205-0216). Sáb. e dom., às 18h30.
CRS 150. Se chover não haverá espetáculo.

Calendas de primavera, uma festa popular —
Texto e direção de Mareia Duvalle. Museu da Repú-
blica, R. do Catete, 153 (225-7662). Sáb. e dom., às
18h. CRS 300. Estudantes e moradores do Catete.
Flamengo e Laranjeiras têm 50% de desconto.

8/10 a 14/10/1993

RHSTRfelA
A cigarra e a formiga — Musical de La Fontaine.
Adaptação de Frederico D'Amico. Teatro Clube
Mackenzie, R. Dias da Cruz, 561, Meier (269-0082).
Sáb. e dom., às 16h. CRS 150. Reestréia neste soba-
do.

A dama e o vagabundo em O amor é um osso
duro de roer — Texto e direção de Marcelo Sa-
back. Teatro Rival, R. Álvaro Alvim, 33/37, Cinelân-
dia (532-4192). Sáb. e dom., às 16h. CRS 300. Sorteio
de brindes. Reestréia neste sábado.

n
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Pollyana — O jogo do contente — No ^ 
^

BarraShopping, uma versao corretissima 3

sob o comando de Andrea Paola Prado. 2
A historia da menina que acreditava em ' *®C- w|||
dias melhores tem nos papeis principais f^ /%.. 

x %lm
Fernanda Nobre, Patrick de Oliveira,
Gisele Policarpo e Rafael Mannheimer. tOs efeitos especiais correm por conta

Andersen, o contador de historias em JP!^
soldadinho de chumbo — Ultimo fim de -v.-.-.fia^Bh v. 'JfefaHr -
semana para assistir no Teatro Ziem- 'Pollyana': Taatro do BarraShopping
binski a este bem bolado projeto da
produtora Eveli Fisher de recontar Alegres comadres — De cotovelo nas
obra de Andersen com o maximo de janelas do Teatro Vanucci, as comadres
teatralidade. Deu tudo certo no espeta- emplacam neste sabado 150 representa-
culo: texto e atuagao de Rogerio Blat, goes. Premiado no Coca-Cola 92, o espe-
diregao de Gilberto Gawronski, cenarios taculo tem musicas de Orcar Carrera Jr.
de Ronald Texeira e musicas de Guilher- e coreografias de Rosana Fachada e To¬
me Hermolim e Charles Khan. ni Rodrigues.

Missfio supersecreta — Direfao de Thereza Fal-
cao. Teatro Sesc da Tijuca, R. Barao de Mesquita,
539, Tijuca (208-5332). Sab. e dom., as I6h30. CRS300. Os comerciarios com apresentagao de documento
tem desconto de 50%.

Mogli, o menino lobo — Direpao de Franncis
Mayer. Teatro Posto 6, R. Francisco Sa, 51, Copaca-
bona (287-7496). Sab. e dom., as 16h30. CRS 200.

Pindchio e o sonho de ser menino — Texto e
diregao de Robson Moreno. Teatro Olympico Club,
R. Pompeu Loureiro, 116 (237^5424). Sab. e dom., as
17h. CRS 250. Sorteio de brindes. Recreafao com a
equipe do McDonald's uma hora antes do espetaculo.

Pollyanna. o jogo do contente — Diregao de
Andre Paola. Teatro BarraShopping, Av. das Ameri¬
cas, 4.666 (325-5844). Sab. e dom., as 16h. CRS 250.
Sorteio de brindes.
? Leia mais no Atengao.

Pollyana': Toatro do BarraShoppIng

Pollyana — O jogo do contente — No
BarraShopping, uma versão.corretíssima
da obra de Helen Porter para o palco,
sob o comando de Andréa Paola Prado.
A história da menina que acreditava em
dias melhores tem nos papéis principais
Fernanda Nobre, Patrick de Oliveira,
Gisele Policarpo e Rafael Mannheimer.
Os efeitos especiais correm por conta
dos figurinos de Anete Cota.

Andersen, o contador de histórias em O
soldadinho de chumbo — Último fim de
semana para assistir no Teatro Ziem-
binski a este bem bolado projeto da
produtora Eveli Fisher de recontar a
obra de Andersen com o máximo de
teatralidade. Deu tudo certo no espetá-
culo: texto e atuação de Rogério Blat,
direção de Gilberto Gawronski, cenários
de Ronald Texeira e músicas de Guilher-
me Hermolim e Charles Khan.

Alegres comadres — De cotovelo nas
janelas do Teatro Vanucci, as comadres
emplacam neste sábado 150 representa-
ções. Premiado no Coca-Cola 92, o espe-
táculo tem músicas de Orçar Carrera Jr.
e coreografias de Rosana Fachada e To-
ni Rodrigues.

TEATRO
CONTINUAÇÃO
O casamento de Dona Baratinha — Texto de
Markus Avaloni. Teatro do América, R. Campos
Sales, 118 (234-2060). Sáb. e dom., às 16h. CRS 200.
(sáb.) e CRS 250. (dom.). A compra de 1 ingresso
garante 20% de desconto para a peça Aladim e alâmpada maravilhosa, às 17h30.

Chapeuzinho Vermelho — Direção de Limachem
Cherem. Teatro da Praia, R. Francisco Sá, 88, Copa-
cabana (267-7749). Sáb. e dom., às 17h30. CRS 250.
Refrigerante grátis no McDonald's Ipanema. •

Cinderela. essa história vai mexer com você —
Direção de Márcio Menta. Sesc Madureira, R. Ew-
banck da Câmara, 90 (350-9433). Dom., às 10h30
CRS 150.

O diamante do Grão-Mogol — Texto e direção de
Maria Clara Machado. Teatro Tablado, Av. Lineu de
Paula Machado, 795 (294-7847). Sáb. e dom às
I7h30. CRS 200.

El toreador — De Janete Clair, sob a direção de
João Brandão. Teatro João Caetano, Pç. Tiradentes,
s/n° (221-0305). Sáb., às 17h, e dom., às 16h. CRS
300.

Estação-Terra — De Alexandre Pring. Teatro Cân-
dido Mendes, R. Joana Angélica, 63 (267-7295). Sáb.
e dom., às 17h. CRS 200. Quem assistir à peçaconcorre ao sorteio de duas passagens Rio-Orlando-
Rio.

Francisco e seus companheiros — Direção deSohail Saud. Teatro Tereza Rachel, R. Siqueira Cam-
pos, 143, Copacabana (235-1113). Sáb., às 17h, edom., às 16h. CRS 350.

Gnomos, mais que uma lenda — Direção geral de
Mareio Augusto. Casa de Cultura Laura A/vim, Av.
Vieira Souto, 176, Ipanema (267-1647). Sáb. e dom
ás 16h30. CRS 300.

O mágico de Oz — Direção de Franncis Mayer.
Teatro Casa Grande, Av. Afrânio de Melo Franco,
290 (239-4045). Sáb. e dom., ás 17h. CRS 300.

Pianíssimo — Musical infantil de Tim Rescala diri-
gido por Karen Acioly. Espaço III do Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-3346). Sáb. edom., às 17h. CRS 300.

zistas, contorcionismo e globo da morte. Av. Viscon-
de de Rio Branco, s/n° (em frente à Concha Acústi-
ca), Niterói (258-6959). 4' e 6a, às 20h; 5", às 17h30 e
20h: sáb., às 15h, 17h30 e 20h; dom. e feriados, às
lOh, I5h30, I7h30 e 20h. CRS 300 (criança/arquiban-
cada), CRS 500 (adulto/arquibancada e criança/ca-
deira) e CRS 700 (adulto/cadeira). Camarote para
quatro pessoas:CRS 3.000.

EXTRA

Missão supersecreta — Direção de Thereza Fal-
cão. Teatro Sesc da Tijuca, R. Barão de Mesquita,
539, Tijuca (208-5332). Sáb. e dom., ás I6h30. CRS300. Os comerciários com apresentação de documento
têm desconto de 50%.

Mogli, o menino lobo — Direção de Franncis
Mayer. Teatro Posto 6, R. Francisco Sá, 51, Copaca-
bona (287-7496). Sáb. e dom., às 16h30. CRS 200.

Pinóchio e o sonho de ser menino — Texto e
direção de Robson Moreno. Teatro Olympico Club,
R. Pompeu Loureiro, 116 (237^5424). Sáb. e dom., às
17h. CRS 250. Sorteio de brindes. Recreação com a
equipe do McDonalds uma hora antes do espetáculo.

Pollyanna. o jogo do contente — Direção de
André Paola. Teatro BarraShopping, Av. das Améri-
cas, 4.666 (325-5844). Sáb. e dom., às I6h. CRS 250.
Sorteio de brindes.
? Leia mais no Atenção.

Os saltimbancos — De Chico Buarque, sob a
direção de Rogério Fabiano. Teatro dos Quatro, R.
Marquês de S. Vicente, 52/265 (274-9895). Sáb., dom.
e feriados, às 16h. CRS 400. Ingressos a domicilio pelote!.: 221-0515.

O topo da montanha — Direção de Renato Ica-
rahy. Centro Cultural Banco do Brasil, Av. Io de
Março, 66 (216-0237). Sáb., às 16h e 18h, dom.,1 às
17h. CRS 150.

A volta de Chico Mau — Texto e direção de Lupe
Gigliotti. Teatro BarraShopping, Av. das Américas,
4.666 (325-5844). Sáb. e dom., às 17h30. CRS 350.
Sorteio de brindes. 3°, espetáculo extra às 17h30.

CIRCO ~~~

Grande Circo Popular do Brasil — Direção geral
de Jorge Fernando com a participação de Marcos
Frota. Nos jardins do Museu de Arte Moderna, Av.
Infante Dom Henrique, 85 (210-2188/Ramal 58). 5" e
6", às 20h30; sáb., dom. e feriados, às 15h30, 17h30 e
20h30. 5" e 6": CRS 500 (cadeira) e CRS 3.000 (cama-
rote para quatro pessoas); Sáb. dom. e feriados: CRS
700 (cadeira) e CRS 4.000 (camarote). 3a, espetáculos
extras às 15h30, 17h30 e 20h30.

Gran Montany Circus — Direção de Luciano
Montani. Números de mágica, cama elástica, trape-

Pluft, o fantasminha — 3*. às 15h. Jardim Botâni-
co. Grátis.

Juba o Lula — 6a, das 17h às 18h. Praça da Águas do
Madureira Shopping. Estr. do Portela, 222. Kadu
Moliterno e André di Biase apresentam show de
perguntas sobre ecologia e esportes. Último dia.

Miniclub Shopping Rio — Dom., às 17h. A lenda
da noite. Madureira Shopping Rio, Estr. do Portela.
222. Grátis.

Festival de palhaços — Circo, brincadeiras, mági-cas, dança e mímica. Teatro César Fabri, Av. Eng.Richard, 83 (577-2365). Sáb. e dom., ás I6h. CRS
Magique show — Dom., matinê/discoteca, das 16h
às 21h. Magique, Estrada do Galeão, 466, Ilha do
Governador (396-9413). CRS 100. Aceita todos os
cártões de crédito. 3a, às I6h, Io Festival da criança,
com show, sorteio de brindes e distribuição de doces.
CRS 300 e CRS 200 para quem levar 1 quilo de
alimento não perecível.

Playtoy Tijuca — Parque de diversões. 3" a dom.,
das 14h ás 22h. Tijuca Off Shopping, Av. Maracanã,
987. CRS 100 (preço médio por brinquedo). Minirail,
CRS 100 cada cinco voltas. Teatro de mímica (Osmimos) às 16H30 e 17h30. Grátis. 20% de desconto na
compra de 10 ingressos e sorteio de uma bicicleta. 3",
haverá uma gincana com brincadeiras sob a orientação
de recreadores a partir das IOh.

Pintando o sete — Recreação durante todo o dia.
2" à sáb., das IOh às 22h, e dom., das 12h ás 22h.
Plaza Shopping, Av. XV de Novembro, 8, Niterói
(714-9949).

Planetário da Gávea — Programação para o fim de
semana: Robozinho Blitz e as estrelas (16h30); Viagem
ao sistema solar (16h); Um passeio pelo céu (19h30).CRS 100 (crianças até 10 anos) e CRS 200 (adultos).Av. Padre Leonel Franca, 240 (274-0096).

Jardim Zoológico — 2.400 animais entre répteis,
aves e mamíferos. Parque da Quinta da Boa Vista, s/n°
(254-2024). 3* a dom., das 9h às 16h30. CRS 200.
Entrada franca para criança até um metro de altura,
deficientes e para quem apresentar o vale-idoso. Ex-
posição do Zoomóvel, ônibus adaptado com 30 terrá-
rios com diversos animais. Sáb., show com o palhaçoXixi, às 13h.

Parque Shanghai — Parque de diversões. Sáb., das14h às 22h; e dom. e feriados, das 9h ás 22h. Largo daPenha, 19(270-3566). *
Play Norte — Parque de diversões. Diariamente, de

IOh ás 22h. NorteShopping, Av. Suburbana, 5.474.
(289-7094). Além dos 14 brinquedos, o parque conta
com o Voyage-viagem no espaço e simulador.

Tivoli Parque — Parque de diversões. 3o a 6", das
14h às 20h. Sáb., das 14h às 22h; dom., e feriado, de
IOh ás 20h. Av. Borges de Medeiros, s/n" (294-2045).CRS 900 (preço único adulto/criança). Salão de fes-tas. Excursões têm 20% de desconto. O aniversariante
não paga ingresso e o acompanhante tem 20% de
desconto.

Fazenda Alegria — Fazendinha, floresta encantada,
parque aquático, cachoeiras, piscinas naturais, cam-
pinho de futebol, pescaria. Sáb., dom. e feriados, de
'0h às 18h. CRS 340 (passaporte sem almoço). Estra-
da Boca do Mato, s/n° — Vargem Pequena. Outras
informações pelo tel.: 442-1991. Dom., às I6h, show
com Naum & Playback band. Entrada franca para os
visitantes da fazenda.
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Os reis do deserto na Barra

cav^ I
ro), provas de hipismo
classico e hipismo rural uma exposigao, em que ? 50 Rio Arabian Horse show

(em varias categoiias e sao avaliadas a harmo- 
~~ Fa.zen<ja clube_ Marapendi,

• 1 • r* . - Avenida das Americas, em fren-
modalidades, incluindo nis c a. pcrtci^ao das je ao BarraShopping, Barra da
saltos de obstaculos) e formas de cada animal. Tijuca. Sab. a 3', das 9h as 20h.

da para as 9h30, na Ilha de Villegagnon. Alem da cantora e violonista Krica Amorim, acompanhada de
competi?ao, o evento tera varias atragdes: as 9h, Andre Estrella na guitarra.
gincana cultural; as lOh, teatro infantil, com a pe?a Sempre aos domingos — Dentro do Ciclo de
Fazendo tudo de novo; sessoes de proje?ao de filmes Literatura Organistica, a serie apresenta Regina La-
sobre o universo (as lOh, 1 lh, 14h, 15h e 16h); cerda, as 10h30, no Salao Leopoldo Miguez da Esco-
exibi?ao do filme Alladin (as 13h e as 17h), no cinema la de Musica da UFRJ (Rua do Passeio, 98, Lapa,
da Escola Naval; apresenta?ao da Banda da Escola tel.: 240-1641). No programa, Passacaglia e Fuga em
Naval (ao meio-dia e as 15h30). O publico pode Do menor, de Bach; Overture em Do Maior e Fantasia
estacionar em frente a pequena ponte que vai dar na em Re Menor, de Mozart; Tocata Supe E-Tarue, de
ilha, na Avenida Almirante Silvio de Noronha (onde Henrique de Curitiba; e Coral n" 3 em La menor e
fica o predio da Varig). Ou entao estacionar no Massacre de los inocentes, de Cesar Frank,
aeroporto ou no MAM e tomar o onibus da Escola Casa da Leitura — Neste domingo, as 16h, Circulo
Naval, que circulara o dia todo. de leitura, com Marcia Lisboa como leitor-guia, apre-
Happy-hour — O BarraShopping promove happy- sentando o texto ...Das saudades que nao tenho, de
hour de domingo a quinta-feira, das 19h as 21h, na Bartolomeu Campos, destinado ao publico adulto. A
Prasa de Alimenta?ao BarraPort (Avenida das Ame- Casa da Leitura fica na Rua Pereira da Silva, 86,

Ari Barroso tam- ricas, 4.666, nivel Lagoa). A atra?ao desta semana e Laranjeiras, tel.: 205-9497.
Rio-Esportes: as

Deu prugurundum no hare hare

Umaespeciedecarnavalespiritualvai a 
atriz Tereza Seiblitz (a Joaninha da

sacudir a orla. Neste domingo, as novela Renascer), que interpretara Rad-

lOh, o movimento Hare Krishna promo- harani, sua companheira. As 15h, no

ve o III Festival das Flores, desfile que Arpoador, um palco movel abrigara o

parte do Leblon em diregao a Praia de show O mantra e pop, com Cristina San-

Ipanema. Este ano vai se dar um encon- tos e Tomaz Lima. O encerramento do

tro inusitado: integrantes da religiao vao festival sera no templo Hare Krishna da
dangar ao lado de passistas e da bateria Barra (Rua Armando Coelho de Freitas,

da Mangueira. Os krishna cantarao seus 108), as 18h, com um jantar vegetariano.

mantras milenares, tendo a frente O bai- ? /// Festival das Flores — Do final da Praia do
larino Ciro Barcellos (que sera Krishna) e Leblon, em diresao a Ipanema. Dom., as lOh.
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Na Fazenda Marapendi, cavaleiros, cavalos e saltos

? 5o Rio Arabian Horse Show
— Fazenda Clube Marapendi,
Avenida das Américas, em fren-
te ao BarraShopping, Barra da
Tijuca. Sáb. a 3°, das 9h às 20h.

uma exposição, em que
são avaliadas a harmo-
nia e a perfeição das
formas de cada animal.

Os reis do deserto na BarraSEXTA
Conhecendo o Rio a pé — O projeto de caminha-
das guiadas da Riotur programou para este fim de
semana um passeio ao Morro da Babilônia (sábado,
às 9h), ao Mosteiro de São Bento (no sábado, às 14h,
incluindo Igreja N.S. do Monteserrat, Cais do Porto
e Praça Mauá) e a Travessia Alto-Horto (domingo,
às 9h). Inscrições e maiores informações na Riotur
(Rua da Assembléia, 10, sala 815, Centro), nesta
sexta, das lOh às 14h.

Oficina — A professora Inez Soares faz, todas as
sextas, das 14h às 17h30, a oficina Monotipia com rolo
de prelo, no segundo andar do Centro Cultural Pas-
choal Carlos Magno (Campo de São Bento, Icaraí,
Niterói). As inscrições podem ser feitas no local.

Palestra — O Museu de Astronomia (Rua General
Bruce, 586, São Cristóvão) promove a Ia Semana de
Astronomia do MAST, com as palestras Satélites
naturais, com Roberto Martins (sexta, às 19h), e O
sistema solar, com Órmis Durval Rossi (sábado, às
19h).

Rádio no shopping — Comemorando os sete anos
de funcionamento, o Plaza Shopping (Rua 15 de
Novembro, 8, Centro, Niterói) montou uma rádio
com estúdio cenográfico na Praça Central. A rádio
transmite uma programação de música e brincadeiras
com brindes, de segunda a sábado, das llh às 15h e
das 17h às 20h, e aos domingos e feriados, do meio-
dia às 17h, até o dia 17 de outubro.

O 
fim de semana vai
ser dos cavalos

árabes. Considerado o
cavalo de sela mais an-
tigo do mundo e um
dos mais resistentes às
condições climáticas
(montado durante sé-
culos pelos beduínos do
deserto da Arábia), o
cavalo árabe é a estrela
do 5o Rio Arabian Hor-
se Show, um evento
que se realiza na Fazen-
da Clube Marapendi,
deste sábado até a pró-
xima terça-feira. Quem
gosta de cavalos e de
esportes hípicos vai se
deliciar. A abertura é
sábado, às 9h, e a pro-
gramação inclui provas
de performance (onde
são demonstradas as
diversas funções do ca-
valo árabe e a sua inte-

gração com o cavalei-
ro), provas de hipismo
clássico e hipismo rural

(em várias categoiias e
modalidades, incluindo
saltos de obstáculos) e

SÁBADO
Contar e Ler na Biblioteca — O Grupo Morandu-
betá promove, nas Salas de Leitura do Centro Cultu-
ral Banco do Brasil (Rua Io de Março, 66, Centro),
manhãs de leitura dirigidas, sempre aos sábados, às
llh. As senhas podem ser retiradas no térreo do
CCBB, a partir das lOh.

Casa da Leitura — Neste sábado, às 15h, dentro do
projeto Encontro com leitores, o escritor Jorge de Sá
fala sobre seu livro Rei zangado e a rainha furibunda,
destinado ao público adulto; às 16h, dentro do Con-
tadores de histórias, Lúcia Fidalgo, do grupo Moran-
dubetá, e Fernanda Lobo, do Grupo Catuá, lêem
para o público infantil e juvenil. A Casa da Leitura
fica na Rua Pereira da Silva, 86, Laranjeiras, tel.:
205-9497.

Encontro na Praça — O projeto da Fundação
Parques e Jardins promove o show de Dodô da Bahia
e as Virgens de Porto Seguro, às 21h, na Praça do
Conjunto Manguariba, em Campo Grande.

Sábados no Arpoador — O projeto da Fundação
Rio-Esportes promove, todos os sábados, uma pro-
gramação variada, que começa às 8h, com aula de
tai-chi-chuan; às 9h, duas horas de iniciação à ca-
poeira, com Mestre Camisa; às 16h, teatro infantil,
com a peça Cantar, cantar, cantar, e das 17h às 19h,
aula de dança de salão, com instrutores da Academia
Maria Antonieta.

Sábados na Penha — O Parque Ari Barroso tam-
bém sedia o projeto da Fundação Rio-Esportes. às
7h, aula de tai-chi-chuan; às 8h, ginástica, e, às 9h,
iniciação à capoeira. Às 16h, teatro infantil, com a
peça A revolta dos brinquedos. Às 17h, duas horas de
dança de salão, com a Companhia Aérea de Dança.

Sábados em Santa Cruz — Mais novo lugar a
fazer parte do projeto da Fundação Rio-Esportes, o
Centro Esportivo do Colégio Othon Motta (Rua
Felipe Cardoso, 323, Santa Cruz) começa com aula
de ginástica (às 8h), segue com iniciação à capoeira
(às 9h), teatro infantil, com a peça O canto do lobo, às
16h, e dança de salão, às 17h, com instrutores da
Academia Robertão.

DOMINGO
IV Maratona de Villegagnon — A competição de
canoagem, válida pela II Etapa do Campeonato Es-
tadual de Canoagem Oceânica, tem a largada marca-

8/10 a 14/10/1993

da para as 9h30, na Ilha de Villegagnon. Além da
competição, o evento terá várias atrações: às 9h,
gincana cultural; às lOh, teatro infantil, com a peça
Fazendo tudo de novo; sessões de projeção de filmes
sobre o universo (às lOh, llh, 14h, 15h e 16h);
exibição do filme Alladin (às 13h e às 17h), no cinema
da Escola Naval; apresentação da Banda da Escola
Naval (ao meio-dia e às 15h30). O público pode
estacionar em frente à pequena ponte que vai dar na
ilha, na Avenida Almirante Sílvio de Noronha (onde
fica o prédio da Varig). Ou então estacionar no
aeroporto ou no MAM e tomar o ônibus da Escola
Naval, que circulará o dia todo.
Happy-hour — O BarraShopping promove happy-
liour de domingo a quinta-feira, das 19h às 21h, na
Praça de Alimentação BarraPort (Avenida das Amé-
ricas, 4.666, nível Lagoa). A atração desta semana é a

cantora e violonista Krica Amorim, acompanhada de
André Estrella na guitarra.

Sempre aos domingos — Dentro do Ciclo de
Literatura Organística, a série apresenta Regina La-
cerda, às 10h30, no Salão Leopoldo Miguez da Esco-
la de Música da UFRJ (Rua do Passeio, 98, Lapa,
tel.: 240-1641). No programa, Passacaglia e Fuga em
Dó menor, de Bach; Overture em Dó Maior e Fantasia
em Ré Menor, de Mozart; Tocata Supe É-Taruê, de
Henrique de. Curitiba; e Coral n° 3 em Lá menor e
Massacre de los inocentes, de César Frank.

Casa da Leitura — Neste domingo, às 16h, Circulo
de leitura, com Márcia Lisboa como leitor-guia, apre-
sentando o texto ...Das saudades que não tenho, de
Bartolomeu Campos, destinado ao público adulto. A
Casa da Leitura fica na Rua Pereira da Silva, 86,
Laranjeiras, tel.: 205-9497.
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Deu prtigurunclum no hare hare

ma espécie de carnaval espiritual vai a atriz Tereza Seiblitz (a Joaninha da

sacudir a orla. Neste domingo, às novela Renascer), que interpretará Rad-

lOh, o movimento Hare Krishna promo- harani, sua companheira. As 15h, no

ve o III Festival das Flores, desfile que Arpoador, um palco móvel abrigará o

parte do Leblon em direção à Praia de show O mantra é pop, com Cristina San-

Ipanema. Este ano vai se dar um encon- tos e Tomaz Lima. O encerramento do

tro inusitado: integrantes da religião vão festival será no templo Hare Krishna da
dançar ao lado de passistas e da bateria Barra (Rua Armando Coelho de Freitas,

da Mangueira. Os krishna cantarão seus 108), às 18h, com um jantar vegetariano.

mantras milenares, tendo à frente O bai- ? /// Festival das Flores — Do final da Praia do
larino Ciro Barcellos (que será Krishna) Leblon, em direção à Ipanema. Dom., às lOh.



II
I
r

EXPOSIÇÕES

O corpo humano a olho nü
patrícia paladino

as pinturas ruprestes da pré-histó-
I ria ao experimentalismo de Tun-

ga, o corpo humano tem servido de
fonte inspiradora para os artistas piás-
ticos. O segundo andar do CCBB ren-
deu-se às graças do nu e, até dezem-
bro, abriga a exposição Emblemas do
corpo, reunindo 29 artitas plásticos
brasileiros e sua visão do nu.

A mostra caminha da Semana de
Arte Moderna dè 22 até a atualidade,
examinando o corpo humano com mi-
núcias de cirurgião plástico, através de
aquarelas, pinturas e esculturas. Alfré-
do Volpi, Lasár Segall, Di Cavalcanti,
Anita Malfati, Carlos Vergara, Gildo
Meirelles, Iberê Camargo, Ivan Serpa,
Nelson Felix, Roberto Magalhães,
Tarsila do Amaral, Tunga, Waltercio
Caldas, entre outros, mostram o que
têm em comum: a quebra do academi-
cismo e a exploração inovadora de um
tema tão antigo quanto Adão e Eva.

PINTURA
Projeto Macunaíma 93/Márcio Pannunzio e
Lúcia Fetal — Espaço Alternativo do Ibac, Rua
Araújo Porto Alegre. 80, Centro. Gravuras e pintu-ras. 2a a 6a, das lOh às 18h.

Rio dadá/MoIlica — Museu Nacional de Belas Ar-
tes/Sala Chaves Pinheiro, Av. Rio Branco, 199, Cen-
tro. (240-0068). 3a a 6a, das lOh às 18h. Sáb. e dom.,
das 14h às 18h.

Terras e areias/Mari Monteiro — Conjunto. Cul-
|Ural da Caixa/Galeria II, Av. Chiie, 230/2° andar,
Centro. 2a a 6a, das 12 às 18h.

Brasil místico e religioso/Alcimar Batista —
Conjunto Cultural da Caixa/Ag. Almirante Barroso,
Av. Rio Branco, 174 — Térreo, Centro. 2a a 6a, daslOh às 16h30.

Cezar Augusto — Conjunto Cultural da Caixa!Ag.Leme, Rua Gustavo Sampaio, 542-A, Leme 2a a 6a
das IOh às 16h30.

Vera Molina — Conjunto Cultural da Caixa/Ag.N.S. da Pa-, Rua Visconde de Pirajá, 357-A, Ipane-
ma. 2a a 6a. das IOh às 16h30.

Diamonds in the sky/Karin Lambrecht — Gale-
ria de Arte UFF, Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí,
Niterói. 2J a 6a, das IOh ás 20h. Sáb. e dom., das 17h
ás 20h.
Portinari para crianças — Museu da Chácara do
Céu, Rua Murtinho Nobre, 93, Santa Teresa (224-8981). A exposição visa introduzir a criança no uni-
verso do pintor. 4a a dom., das 12h ás 17h.

Lourdes La Greca — Marly Faro Galeria de Arte,
Rua Aníbal de Mendonça, 221, Ipanema (259-9417)!2a a 6a, das 13h às 20h. Sáb., das 13h às I7h.

Metamorfoses/D.Batista — Galeria de Arte Villa
Riso, Estrada da Gávea, 728, São Conrado (322-1444). Diariamente, das 14h às 19h.

Cidades contínuas/Pedro Calapez — Paço Im-
perial, Praça 15, 48, Centro (224-2407). 3a a dom., das

i Ih ás 18h30.

Obra «te Lasar Sogall à mostra no CCBB
? Emblemas do corpo — Centro Cultural Banco do
Brasil, Rua 1° de Março, 66, Centro (216-0223). 3a a
dom., das IOh às 22h.

Horizontes/Cecília Saldanha da Gama — Gale-
ria Contorno!Shopping Center da Gávea, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52, Gávea (274-3832). 2a a 6a,
das IOh às 21h30. Sáb., das IOh às 17h. Último dia.

Annabelle Rosette — Posto Ítaipava-BR — Parque
da Catacumba, Lagoa. 2a a sáb., das IOh às 22h.
Dom., das IOh às 20h.

Thereza Motta — Espaço Cultural Banco do Brasil,
Rua Mariz e Barros, 13, Tijuca. 2a a 6a, das IOh às
16h.

Retrospectiva/Saulo Braz— Villa Assunção, Rua
Assunção, 153, Botafogo (286-6250). Pinturas e dese-

. nhos. 2a a^3, das 1 lh às 15h.
Frank Schaeffer — Galeria do Ibeu, Estrada do
Portela, 92, Madureira (488-1304). 2a a 6a, das 1 lh às
20h.

COLETIVA
Jogos e simulacros — Centro Cultural Paschoal

Carlos Magno, Campo de São Bento, Icaraí, Niterói.
Coletiva de fotografias. 2a a 6a, das IOh às 18h. Sáb.,
das IOh às I6h. Dom., das IOh às I4h.

Imagens de crianças — Museu Nacional de Belas
Artes, Av. Rio Branco, 199, Centro (240-0068). Pin-
turas, esculturas e gravuras. 3a a 6a, das IOh às 18h.
Sáb. e dom., das 14h às 18h. Até domingo.

A estética da fome — Museu Nacional de Belas
Artes, Av. Rio Branco, 199, Centro (240-0068). Gra-
vuras, esculturas e pinturas. 3a a 6a, das IOh às 18h.
Sáb. e dom., das 14h às 18h.

Retratos e auto-retratos na coleção Gilberto
Chateaubriand — Museu de Arte Moderna, Av.
Infante D. Henrique, 85, Aterro do Flamengo (210-2188). 3a a dom., das 12h ás 18h.

Coleção Sattamini — Sesc/Nova Iguaçu, Rua Ay-morés, 10, Nova Iguaçu (286-4202/R. 225). 3a a dom.de8hàs21h.
Arte moderna no Brasil — Saguão Cultural daBolsa do Rio, Praça 15, 20/Térreo, Centro. Pinturas eesculturas. 2a a 6a, das 9h às 19h. (210-2188) Atésábado.

O papel do Rio — Paço Imperial, Praça 15, 48,
Centro (224-2407). 3a a dom., das 1 lh às 18h30.

Mostra coletiva — Infinitos Objetos de Artes/Gávea
Trade Center, Rua Marquês de São Vicente, 124/Lj.
218, Gávea. Pinturas, fotografias, gravuras e escultu-
ras. 2a a sáb., das 13h às 19h.

Projeto Quatro quadros/Fase 6 — Galeria Cãn-
dido Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipanema. Ex-
posição de quatro obras de diferentes artistas. Dia-
riamente, das 14h à meia-noite.

FOTOGRAFIA
Fome —; Centro Cultural Banco do Brasil!2" andar,
Rua Io de Março, 66, Centro (216-0237). 3a a dom.,
das IOh às 22h.

Retratos/Johhny Safles — Museu de Arte Moder-
na, Av. Infante D. Henrique, 85, Aterro do Flamengo
(210-2188). 3a a dom., das 12h às I8h.

Zerlina, uma narrativa/Jorge Molder — Paço
Imperial, Praça 15, 48, Centro (224-2407). 3a a dom.,
das 1 lh às 18h30.

Exteriores/Guilherme Mallmann — Galeria de
Artes da 'Faculdade da Cidade, Rua'Humaitá, 275
(286-5444). 2a a 6a, das 15h às 21h.
Corpo-objeto/Adriana Pitigliani — Torre de Ba-
bel, Rua Visconde de Pirajá, 128-A, Ipanema (287-
4532). 2a a sáb., das 2Íh às 3h.

Além do delírio/Marta Rocandio — Museu Na-
cional de Belas Artes!Sala Augusto Rodrigues, Av.
Rio Branco, 199, Centro (240-0068). 3a a 6a, das IOh
às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h.

Israel/Arqueologia pelo ar/Duby Tal — Salão
Cassino IcarahilUFF, Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí,
Niterói. 2a; a 6a, das IOh às 17h.

ESCULTURA
BichossaUros/Delfina Renck Reis — Galeria
Fernando Villar de Assis/Shopping Cassino Atlântico,
Av. Copacabana, 4.240/salas 318-320, Copacabana.
2a a 6a, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 13h. Até
sábado.

Rose Vic ;— Espaço Culturas Banco do Brasil!Ag.
Barrashopping, Av. das Américas, 4.430/Lj. E/C,
Barra da Tijuca. 2a a 6a, das IOh às 16h30. Último
dia. .

HOMENAGEM
Mário no Rio — Biblioteca Nacional, Av. Rio Bran-
co, 219, Centro (240-9229). Homenagem ao centená-
rio de nascimento de Mário de Andrade: manuscri-
tos, cartas, fotos e documentos inéditos. 2a a 6a, das9h às 20h. Sáb., das 9h às 15h.

Homenagem a Luiz Carlos Prestes — Fesp/RJ/
Sala Djanira, Av. Carlos Peixoto, 54, Botafogo (295-6887). Fotografias e documentos inéditos. 2a a 6a das12hàs20h.

INSTALAÇA0
Artur. Barrio — Galeria Ibeu/Copacabana, Av. Co-
pacabana, 690/2° andar, Centro. 2a a 6a, das 1 lh às
$0h.

DESENHO
Memória cearense/José Reis de Carvalho
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Âncora,s/n°, Centro (240-2092). Aquarelas e desenhos. 3a a6a, das IOh às :17h30. Sáb. e dom., das 14h30 às17h30.

MOVEIS
Art decor/Micaela Fikoff e Márcia Villela —Mapa da Mina, Rua do Acre, 40, Centro (253-7430).Peças pintadas em design modernos. 2a e 3a das11 h30 às 15h30. 4a a 6a, das 11 h30 à meia-noite.'
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Student Arts Festival — O projeto anual
—que teve inicio em 1978 — tem como

^ ^jgKtF tema Make a difference, em que as crian-
Leda Catunda — Depois de cmco anos Jfffif; , , JJ . . „ 0„„„t0rr,, « «¦ ^rSrM'4 Mk cas, atraves de seus trabalhos, apontam
de ausencia, Leda Catunda mostra na J«KJL_ 

caminhos para uma vida melhor. A mos-
Thomas Cotai sua produ?ao mats recen- Ira 

reune 50 trabalhos de criancas ameri-
te. Sao sete obras, em que a artista usa MjBjg! 

«MxI ca„as da V a 12* serie. Peguena Galeria
materials texteis para enar tapeeanas «|P^Jj» WT\ do Centrt Cultural Candida Mendes,
objetos com a ironia de sempre .Thomas JB Tl Wj. Rua da Assembleia, 10, subsolo, Centro

da TTorre^l85^^(287-9993). 1 a 6% das' (531-2000/R. 236). 2- a 6-, das 1 Ih as

14h as 20h. Sab., das 15h as 18h. Certa 
fotografla - Abrindo o segundo

Agua e vinho/Edgardo Tenono e Uchoa Mes EAV da Foto, no Parque Lage, a
Cavalcanti — Dois junstas se livram da wW^^WKrW exposigao 

reune trabalhos de fotografas
toga e dividem a exposigao no Solar )p| I 

" ' 
, ft como Cristina Guerra, Chris Bierren- ;

Graridjean de Montigny: sao 30 traba- If 
J 

IL bach, Denise Cathilina e Rivane
lhos em acrilico sobre tela. Tenorio en- / pi ¦ ->»S , iff Neuenschwander. Escola de Artes Vi-
contra um equilibrio de textura e for- suais do Parque Lage, Rua Jardim. Bota- ;
mas, quase concretas. Cavalcanti tem nico, 414 (226-1879). 2a a 6a, das iOh as
como caracteristica as calorosas relagoes j£j - 19h;'sab. e dom., das IOh as 17h.
cromaticas. Solar Grandjean de Mon- Bfr \ j - § ^'x 

" 
H Escala no Rio — A exposigao reiine

tigny/PUC, Rua Marques de Sao Vicen- Obra de Vera Goulart inclulda em eoletiva p}nturas, desenhos, gravuras, esculturas
te, 225 (529-9380). Diariamente, das 9h e 0t,jet0s de oito artistas brasileiros que
as 19h. Artes, Av. Rio Branco, 199 (240- moram e trabalham no exterior: Angela
Benjamim Silva — Obras recentes do 0068). 3a a 6a, das IOh as 18h; sab. Banhara, Cristina Pernambuco, Lucia,
artista cearense, autodidata e afastado dom, das 14h as 18h. Barata, Mary Smith, Miguel Bertolotto,'
das mostras desde 1990, que retratam \ ilustragao da arte/Antonio Dias — Ha Moema Branquinho, Tania Brito e Vera
contato do homem com a megalopole: oito anos sem expor no Rio, Dias traz Goulart. Escola de Artes Visuais do Par-
operarios em construgoes, furgoes, auto- tres trabalhos da serie Ilustraqao da arte, que Lage, Rua Jardim Botanico, 414
moveis sem destino e bicicletas :—men- dos anos 70, mas ineditos no Brasil. (226-1879). 2a a 6a, das IOh as 19h; sab. e

gao do artista ao veiculo que o atropelou Galeria Paulo Fernandes, Rua do Rosa- dom., das IOh as 17h.
e quebrou sua clavicula, ha tres anos. rio, 38 (253-8582). 3a a 6a, das 13h as Hemisferios — Instalagao-evento reu-
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua 1° 19h; sab. e dom., das 14h as 18h. nindo diversas formas de arte, comc
de Margo, 66 (216-0237). 3a a dom., das Mesas de Natal — A partir deste sabado, musica (composta especialmente por
IOh as 22h. o Othon Palace promove a exposigao de Marisa Rezende) e artes plasticas (com
Mestres brasileiros na colegao do Chase 30 mesas' ornamentadas com motivos intervengoes dos artistas Bel Barcellos,

O MAM apresenta uma selegao de natalinos, assinadas por gente como Gil- Sergio Marimba, Miguel Pacha e

obras do acervo do banco Chase Ma- da Guinle e Claude Amaral Peixoto. Apon). O evento se realiza nesta sexta e

nhattan, feita por Fabio Magalhaes, do ingresso custa CR$ 500 e a renda sera sabado (21h, 22h e 23h) e domingo. (as
Museu de Arte de Sao Paulo. Claudio revertida a Creche Santa Terezinha do 19h, 20h e 21h). Vesperais sabado e

Tozzi, Antonio Henrique Amaral Menino Jesus, na Gavea. Othon Palace domingo, as 17h. Espago Sergio Porto,

Glauco Rodrigues sao alguns dos artis- Hotel, Av. Atlantica, 3.264, 2° andar, Rua Humaita, 163 (266-0896).
tas presentes. MAM, Av. Infante D. Copacabana (521-5522). Diariamente, Um caricaturista brasileiro/Luiz Sa —

Henrique 85 (210-2188). 3a a dom., de das 14h as 21h. Ate o dia 13 de outubro. A primeira retrospectiva de Luiz Sa

meio-dia ds 18h. mostr* seu trabalho como

si°o^sud Paulina 
aapre£n.a . 

¦-

Museu 
°Naciolnal 

de Belas 'Hemisferios': instala^o-evento com musica no Strgio Porto das 12h as 17h. Ate domingo.

—9^
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I Festival da Cerveja/Rond Point — Hotel Meri- or^

cartoes dc credito. Tem manobreiro. g
? Enquanto o Oktoberfest inunda Santa Catarina< '* "
com Iitros c mais litros de cerveja, o bar do Meridien ' 

1resolveu entrar na onda e criou um festival por essas
bandas. Desembolsando a quantia do CRS 1.500. | .WrSvl |B
podcrn ser escolhidas duas cervejas, numa lista que SBa ^inclui 12 marcas (entre importadas e nacionais), e ^fy *

2552) e Avenida Nova York, 157, Elonsucesso (270- A viata do bar do Cfrculo Milttar: quKutas am maioaTgaivotes • barcos dapasca7939). Diariamente, a partir das 18h. Couvert artisti-
co CRS 260 (2" a sab.). Musica ao vivo das 17h a lh.Aceita todos os cartoes de credito. _ _ j _ _ _ ¦ -1 _
? Demons trango que nao tem preconceitos, o Club Wvifl O VISU9I O©
Marius ja abriu as portas para uma nova integrante m mm _ _— a vodka. O esquema para associar-se e o mesmo ^HII^HHW- W~^ UIH Q3l*l3Q"^OS*^*d° clube de uisque: basta comprar uma garrafa (que ,- .

Stolichnaya). Depois. e so aproveitar e curtir a bebida : |^^^Hj| Cenario e de cartao-postal. O Pao de
ce'b^r 

r(CRsaC''(60)Panha<"a d°d delici.osos canaP6s de - A^ucar, barquinhos de Pescadores e
Socios nao muitas gaivotas. Como nao bastas-

BADALA^AO nas. Escondido dentro do Circulo Militar

Ipanema (287-2330). 3* a dom., das 18h30 as 5h.Nao "C0m0 Principal atragao O bellSSimo

mesmo so no inicio da noite e vai ate as cirico da _:j abertO a nao-socios. Sorte nossa. Afinal,
mauna. Como o bar fica aberto ate tarde, muita I •" •:£&sy'j 

quem se incomoda em comer e beber ten-gente so aparece para tomar a saideira, la pelas duas Sp Ho occa ™cta j_ p, > 0ou tres da madruga. Mas o movimento e grande - a ||E| UiM Ai|||Ef^B' 
Vista como pano de fundo?

desde cedo. Carros estacionam na calfada em frente. O clima e tipico dos bares de clubes*a mocada aumenta o volume do toca-fitas e fica A:4!iiiKKiil^H^^^^^HlilllBl^EI CIUDeS.bebendo em pe. O motivo do sucesso nao e nenhum w BUSGlHLlt pais almo^ando com a cnan£ada, gruposmisterio. Pa^eomeijar. fica num privilegiado point de jovens tomando Chopinho e lima roda

 -_ jogar uma pelada ouum volei nas quadras

New London Piano Bar/Palhota — Avenida Ser- "- v:*\ exclusivo dos socios. DescontraQao e a
nambetiba. 1.496, Barra da Tijuca (493-0375). Dia- l|j palavra-chave. j O movimento tambem e
riamente. a partir das 20h. Nao aceita cartao. - » j ¦ f1 

* 
¦ J 1J'1 ^^HMflll grande durante a noite, mas a hora mais? Por nao cobrar couvert ou consumacao, o piano- BIIH! A ij f:„„i j„ j.bar do restaurante Palhota e uma boa op^ao para - "concor"da e O linal da tarde, pnncipal-

quem curte mpb, a cargo de Arv de Assis (voz 0 CH0PP DE VERDADE Sr^ mente depois de um dia daqueles de muito
\-io!ao)e Lauro Miranda (piano). Este mes, os musi- ¦ :gaMgjM^«aaJM sol. O cardapio nan traz grandes elocu-cos estao homenageando Vinicius de Morais. tocan- ' hrarvv»c mac a JL-j„ »  c ^do van as cancdes do poetinha. Entxc uma musica " ¦" COmida e boa, farta e
ouira. bolinhos de bacaJhau, guijdes de peixe com barata. Entre OS petlSCOS, a isca de peixemoiho tartaro e drinques variados. com molho tartaro (CRS 575) e imbativel

'eue condensado e vodka). Motor dc arranquc (leite mac pvictpm fac r-nmnow j„ i; ••• '
R A Tin condensado. licor de cacau, conhaque. ovo de codor- , lmgUl^a ca-
Qniil/A na e vodka) e Escorrega (limao com leite condesado). iabresa (CRS 450) e do frango a passari-
56 Kana - Run Conde de Bonfim, 875. Tijuca aconselliaVd forrar o ^toma- nho (CRS 685). Quando a fome e maior,
(23S-3646). 2'a 5'. das 15h a meia-noite: 6*, das 15h § 

om bolmhos de carne ou de bacalhau (CRS 40). ngo hd quem resista £ pjcanha ^CRSas 2h: sab. das 9h as 2h; dom.. das 9h a meia-noite.  l l An~v n„.  c _ P
Nao aceita cartao. ARRETAD0 q com arroz, fntas, farofa e
? O nome ja diz tudo. O So Kana serve mais de 50 Adega da Velha  Rua Paulo Barreto. 25. Botafo- 

m, °- Uma 
^ ^ 

6 3 feiJOada queupos de baudas. Elassao preparadas com um ingre- go (22^4511). Diariamente. das 6h a lh Nao aceita r°Ia todoS OS ^abados (CRS 750). Depoisdiente e tanto. o XPTO - uma mistura de vodca. cartao. " " 
disso tudo. I predso dizer mais"?steinghger e g,n. Parcce esqmstto. mas e legal. .Mem ? A primeira vista, parece um boteco como outrode mta- COm dtellaque qualquer. Mas ao passar por la e deparar-se com U Bar e Restaur ante do Circulo Militar da Praia" 

,f,!L 
™ 0sa- a ^ ,tcm ™s''fafAif>m vanas mesinhas abarrotadas de gente. da para des- Vermelha — Pra?a General Tiburcio s/n° canto direi

rn7T-»T 
C PrT," Ifzoave'-s (CRS }°°- confiar de que ha alguma coisa difereme. Alem do to da Praia Vermelha, Urea (295-3397) 3* a dom das.opo e C RS 400 a garrafa): Apaga 2 (coco, abacas,, chope gelado. petiscos do None e do Nordeste. 1 lh a meia-noite. Nifo acdtaSrSo

OCHOPPDE VERDADE

FESTIVAL
I Festival da Cerveja/Rond Point — Hotel Meri-
dien. Avenida Atlântica, 1.020, Copacabana (275-9922). 5a a dom., a partir das 18h30. Aceita todos os
cartões de crédito. Tem manobreiro.
? Enquanto o Oktoberfest inunda Santa Catarina*
com litros e mais litros de cerveja, o bar do Meridien
resolveu entrar na onda e criou um festival por essas
bandas. Desembolsando a quantia de CRS 1.500,
podem ser escolhidas duas cervejas, numa lista queinclui 12 marcas (entre importadas e nacionais), e
ainda degustar uma tábua de frios.

UÍSQUE
Club Marius — Avenida Atlântica, 290, Leme (542-2393); Rua Francisco Otaviano, 96, Ipanema (287-2552) e Avenida Nova York, 157, Bonsucesso (270-7939). Diariamente, a partir das 18h. Couvert artísti-co CRS 260 (2° a sáb.). Música ao vivo das 17h à Ih.Aceita todos os cartões de crédito.
? Demonstrando que não tem preconceitos, o Club
Marius já abriu as portas para uma nova integrante— a vodka. O esquema para associar-se é o mesmo
do clube de uisque: basta comprar uma garrafa (queainda vem com desconto de 20%). E olha que a dosedo destilado ali custa bem barato: CRS 250 (oitoanos), CRS 350 (12 anos) e CRS 250 (a vodka
Stolichnaya). Depois, é só aproveitar e curtir a bebida
on t/ie rocks acompanhada dos deliciosos canapés decebola (CRS 260) ou pães de queijos (CRS 260).
Sócios não pagam couvert.

BADALAÇA0
Lá na Esquina — Rua Vinícius de Morais, 98.
Ipanema (287-2330). 3' a dom., das 18H30 às 5h. Não
aceita cartão nem tiquetes.
? Os donos bem que tentaram fazer o bar funcionar
dia e noite, mas não deu certo. Agora a casa abre
mesmo só no inicio da noite e vai até as cinco da
matina. Como o bar fica aberto até tarde, muita
gente só aparece para tomar a saideira, lá pelas duas
ou três da madruga. Mas o movimento é grandedesde cedo. Carros estacionam na calçada em frente,
a moçada aumenta o volume do toca-fitas e ficabebendo em pé. O motivo do sucesso não é nenhum
mistério. Para começar, fica num privilegiado pointde Ipanema. Depois, há os sanduíches no pão de leite,
j la Cervantes. e o chope da Antarctica — claro ou
escuro — servido bem geladinho.

PIAN0-BAR
New London Piano Bar/Palhota — Avenida Ser-
nambetiba. 1.496, Barra da Tijuca (493-0375). Dia-
riamente. a partir das 20h. Não aceita cartão.
? Por não cobrar couvert ou consumação, o piano-bar do restaurante Palhoia é uma boa opção para
quem curte MPB. a cargo de Arv de Assis (voz e
violão) e Lauro Miranda (piano). Este mês, os músi-
cos estão homenageando Vinícius de Morais, tocan-
do várias canções do poeiinha. Entre uma música eoutra, bolinhos de bacalhau, guijões de peixe com
molho tártaro e drinques variados.

BATIDA
Só Kana — Rua Conde de Bonfim, 875. Tijuca
(23S-3646). 2* a 5*. das 15h à meia-noite; 6*, das I5h
às 2h: sáb. das 9h às 2h; dom., das 9h à meia-noite.
Não aceita cartão.
? O nome já diz tudo. O Só Kana serve mais de 50
tipos de batidas. Elas são preparadas com um ingre-
diente e tanto, o XPTO — uma mistura de vodea.
steinghger e gin. Parece esquisito, mas é legal. Além
das tradicionais batidas de fruta, com destaque paraa de coco. maravilhosa, a casa tem misturas com
nomes sugestivos e preços razoáveis (CRS 100. o
copo e CRS 400 a garrafa): Apaga 2 (coco. abacaxi.

* **•*¦ do bar do Circulo Militar: quitute* mi moio a gaivotas a barcos da pttea

Com o visual de

um cartão-postal

leile condensado e vodka). Motor de arranque (ieitecondensado, licor-de cacau, conhaque, ovo de codor-
na e vodka) e Escorrega (limão com leite condesado).
Para segurar a onda, è aconselhável forrar o estõma-
go com bolinhos de carne ou de bacalhau (CRS 40).

ARRETADO
Adega da Velha — Rua Paulo Barreto. 25. Botafo-

go (226-4511). Diariamente, das 6h à Ih. Não aceita
cartão.
? A primeira vista, parece um boteco como outro
qualquer. Mas ao passar por là e deparar-se comvárias mesinhas abarrotadas de gente, dá para d es-
confiar de que há alguma coisa diferente. Além do
chope gelado, petiscos do Norte e do Nordeste.

INÊS AMORIM

cenário é de cartão-postal. O Pão de
Açúcar, barquinhos de pescadores e

muitas gaivotas. Como se isso não bastas-
se, chope gelado e comidinhas bem baca-
nas. Escondido dentro do Circulo Militar
da Praia Vermelha, o simpático bar, que
tem como principal atração o belíssimo
visual, era, até pouco tempo, privilégio
dos sócios do clube, mas hoje em dia já é
aberto a não-sócios. Sorte nossa. Afinal,
quem se incomoda em comer e beber ten-
do essa vista cómo pano de fundo?

O clima é típico dos bares de clubes:
pais almoçando com a criançada, grupos
de jovens tomando chopinho e uma roda
de coroas bem-humorados. Volta e meia
ainda aparece o pessoal que acabou de
jogar uma pelada ou um vôlei nas quadras
do clube — estas sim ainda são de uso
exclusivo dos sócios. Descontração é a
palavra-chave.; O movimento também é
grande durante a noite, mas a hora mais
concorrida é ò final da tarde, principal-
mente depois de um dia daqueles de muito
sol. O cardápio não traz grandes elocu-
brações, mas a comida é boa, farta e
barata. Entre ós petiscos, a isca de peixe
com molho tártaro (CRS 575) é imbatível,
mas existem fãs convictos da lingüiça ca-
labresa (CRS 450) e do frango à passari-
nho (CRS 685). Quando a fome é maior,
não há quem resista à picanha (CRS
1.100), que vem com arroz, fritas, farofa e
molho. Uma boa dica é a feijoada que
rola todos os sábados (CRS 750). Depois
disso tudo, é preciso dizer mais?

? Bar e Restaurante do Circulo Militar da PraiaVermelha — Praça General Tibúrcio, s/n°, canto direi-to da Praia Vermelha, Urca (295-3397). 3* a dom., das1 Ih à meia-noite. Não aceita cartão.
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1 Festival da Cerveja/Rond Point — Hotel Meri- o
[1 dien. Avenida Atlantica, 1.020, Copacabana

I8h30. Aceita todos os
If cartoes de credito. Tem manobreiro. a; St' ' *

|| ^ Enquanto o Oktoberfest inunda Santa Catarina< ^'>'X '*,
|| com Iitros c mais litros de cerveja, o bar do Meridien °jjjMlllO jpSp^aI

resolveu entrar na onda e criou um festival por essas j
bandas. Descmbolsando a quantia do CRS 1.500. | .WrSvl |B

podcm ser escolhidas duas cervejas, numa lista que
inclui 12 marcas (entre importadas e nacionais), e

I 

ainda 

degustar uma tabua de frios. gB't'.

Club Marius — Avenida Atlantica, 290, Leme (542- / jj/? JjMjk?
-393): Rua Francisco Otaviano. 96. iDanema (29,1- i1
2552) e Avenida Nova York, 157, Bonsucesso (270- A v'*ta **° bar do Cfrculo Militar: quitutes Mn itMio a gaivotas • barCOS de pHff

|j 7939). Diariamente, a partir das 18h. Couvert artisti-
Ij co CRS 260 (2° a sab.). Musica ao vivo das 17h a lh.

Aceita todos os cartoes de credito. _ _ j _ _ _ ¦ -1 _
*" Demonstrando que nao tem preconceitos, o Club VOIIl W VlSUal Qc

Marius ja abriu as portas para uma nova integrante - mm _ -
— a vodka- 9 es<iuema Para associar-se e o mesmo - S. : :SM| U|T1 Cflli3Q"^OS*^^
!^° C"'U'5? ^e u's^ue: comprar uma garrafa (que Zr-

Stolichnava). Depois. esoaproveitarecurtira bebida Cenario e de cartao-postal. O Pao de
c"b''r r('cRsaC''60)Panhad"a d*d delici.?sos c3"3!^5 de A^ucar, barquinhos de Pescadores e
Socios pagam couvert. rnuitas gaivotas. Como se isso nao bastas-

BADALAQA0 ~~= nas. Escondido dentro do Circulo Militar

Ipanema (287-2330). 3' a dom., das 18h30 as 5h. Nao '' tem COmO principal atragao O bellSSimo

? Os donos bem que tentaram fazer o bar funcionar ; v ggpl •'" dos socios do clube mas hoj^em^ia j^6
mesmo so no inicio da noite e vai ate as cirico da B 'hfe—abertO a nao-socios. Sorte nossa. Afinal,

semes' 
Como ° 

,bar fica abert° at^ tarde, muita jjj quem se incomoda em comer e beber ten-

a^^a°auSrta^toE^o^daein^rc-te* ¦MBiiiBB ° clima e tipico dos bares de clubes:
bebendo em pe. O motivo do sucesso nao e nenhum 0 pais almofando com a crian£ada, grupos
misterio. 

Paraj:ome<^Lr, fica num privilegiado point de j Ovens tomando chopinho e Uma roda

New London Piano Bar/Palhota — Avenida Ser- ^ exclusivo dos socios. DescontraQao e a
nambetiba. 1.496, Barra da Tijuca (493-0375). Dia- *>_ palavra-chave. j O movimento tambem e
riamente. a partir das 20h. Nao aceita cartao. ^ » ] i f1 

* 
¦ J 1 i f1 ^^fltllll grande dnrante a noite, mas a hora mais

? Por nao cobrar couvert ou consumacao, o piano- i<nni<nm/ln A Si f:-„i j„ j-
bar do restaurante Palhota e uma boa opcao para - 

Concomda e O linal da tarde, pnncipal-
quem curte mpb. a cargo de Arv de Assis (voz 0 CH0PP DE VBSADE 

mente depois de um dia daqueles de muito
violao)e Lauro Miranda (piano). Este mes, os musi- ¦ sol. O cardapio nan traz grandes elocu-cos estao homenageando Vinicius de Morais. tocan- hrar-rw»c mac x u c +do \-arias cancoes do poetinha. Entre uma musica ' y jBM§ Jra90eS' | 

C°1?lda e b°a> felta e
ouira. bolinhos de bacalhau, guijdes de peixe com .jt^Tcils '£=zrzrjf barata. Entre OS petlSCOS, a isca de peixemoiho tartaro e drinques variados. com molho tartaro (CRS 575) e imbativel

I 'eue condensado e vodka). Motor ilc arranquc (leite mac pvistpm fac r-nmnow j„ i- '
R A Tin condensado, licor-de cacau, conhaque, ovo de codor- , , 

OS da linglllQa ca-
Dnili/A na e vodka) e Escorrega (limao com leite condesado). iabresa (CRS 450) e do frango a passari-

S6 Kana - Rua Conde de Bonfim, 875. Tijuca ^ (CRS 685>" Q^do a fome e maior,
U3S-3646). 2* a 5'. das 15h a meia-noite: 6*, das 15h § 

om bolmbos de carne ou de bacalhau (CRS 40). nao ha quem resista a picanha (CRSas 2h: sab. das 9h as 2h; dom.. das 9h a meia-noite.  1 lfMT4 m» ___  c c r
Nao aceita cartao. ARRETAD0 i-lw), que vem comarroz, fntas, farofa e
? O nome ja diz tudo. O So Kana serve mais de 50 Adega da Velha  Rua Paulo Barreto. 25. Botafo- 

m°Iho Uma b°a dica e a feijoada que
"P°s de baL,das' gyag pneparadas com um ingre- go (22^4511). Diariamente. das 6h a lh Nao aceita r°Ia todoS OS ^abados (CRS 750). Depois

diente 
e tanto. o XPTO - uma mistura de vodca. cartao. " " 

disso tudo. e predso dizer mais?
steinghger 

e gin. Parece esqu^ito. mas e legal. Alem ? A primeira vista, parece um boteco como outro
t'deS£ 

C°m qUe ^uai£luer- Mas a® Passar por la e deparar-se com U Bar e Rest our ante do Circulo Militar da Praia
• TAof^Jf01" Vanas mesinhas abarrotadas de gente. da para des- Vermelha — Pra?a General Tiburcio s/n° canto direi

' 
" 

rpfSSl 
C PrTr rf20ave'~s (CRS '°°- confiar de que ha alguma coisa difereme. Alem do to da Praia Vermelha. Urea P95-3397) 3'a dom dascopo e C RS 400 a garrafa): Apaga 2 (coco, abacaxt, chope gelado. petiscos do None e do Nordeste. 1 lh a meia-noite. N£o LtaSrSo
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FESTIVAL
I Festival da Cerveja/Rond Point — Hotel Meri-
dien. Avenida Atlântica, 1.020, Copacabana (275-9922). 5a a dom., a partir das 18h30. Aceita todos os
cartões de crédito. Tem manobreiro.
? Enquanto o Oktoberfest inunda Santa Catarina,
com litros e mais litros de cerveja, o bar do Meridien
resolveu entrar na onda e criou um festival por essas
bandas. Desembolsando a quantia de CRS 1.500,
podem ser escolhidas duas cervejas, numa lista queinclui 12 marcas (entre importadas e nacionais), e
ainda degustar uma tábua de frios.

UÍSQUE
Club Marius — Avenida Atlântica, 290, Leme (542-2393); Rua Francisco Otaviano, 96, Ipanema (287-2552) e Avenida Nova York, 157, Bonsucesso (270-7939). Diariamente, a partir das 18h. Couvert artísti-co CRS 260 (2° a sáb.). Música ao vivo das 17h à lh.Aceita todos os cartões de crédito.
? Demonstrando que não tem preconceitos, o Club
Marius já abriu as portas para uma nova integrante— a vodka. O esquema para associar-se é o mesmo
do clube de uisque: basta comprar uma garrafa (queainda vem com desconto de 20%). E olha que a dosedo destilado ali custa bem barato: CRS 250 (oitoanos), CRS 350 (12 anos) e CRS 250 (a vodka
Stolichnaya). Depois, é só aproveitar e curtir a bebida
on the rocks acompanhada dos deliciosos canapés decebola (CRS 260) ou pães de queijos (CRS 260).
Sócios não pagam couvert.

Com o visual de

um cértão-postal

INÊS AMORJM

cenário é de cartão-postal. O Pão de
Açúcar, barquinhos de pescadores e

muitas gaivotas. Como se isso não bastas-
se, chope gelado e comidinhas bem baca-
nas. Escondido dentro do Círculo Militar
da Praia Vermelha, o simpático bar, que
tem como principal atração o belíssimo
visual, era, até pouco tempo, privilégio
dos sócios do clube, mas hoje em dia já é
aberto a não-sócios. Sorte nossa. Afinal,
quem se incomoda em comer e beber ten-
do essa vista cómo pano de fundo?

O clima é típico dos bares de clubes:
pais almoçando com a criançada, grupos
de jovens tomando chopinho e uma roda
de coroas bem-humorados. Volta e meia
ainda aparece o pessoal que acabou de
jogar uma pelada ou um vôlei nas quadras
do clube — estas sim ainda são de uso
exclusivo dos sócios. Descontração é a
palavra-chave.; O movimento também é
grande durante a noite, mas a hora mais
concorrida é ò final da tarde, principal-
mente depois de um dia daqueles de muito
sol. O cardápio não traz grandes elocu-
brações, mas ia comida é boa, farta e
barata. Entre ós petiscos, a isca de peixe
com molho tártaro (CRS 575) é imbatível,
mas existem fãs convictos da lingüiça ca-
labresa (CRS 450) e do frango à passari-
nho (CRS 685). Quando a fome é maior,
não há quem resista à picanha (CRS
1.100), que vem com arroz, fritas, farofa e
molho. Uma boa dica é a feijoada que
rola todos os sábados (CRS 750). Depois
disso tudo, é preciso dizer mais?

? Bar e Restaurante do Circulo Militar da PraiaVermelha — Praça General Tibúrcio, s/n°, canto direi-to da Praia Vermelha, Urca (295-3397). 3' a dom., das1 Ih â meia-noite. Não aceita cartão.

BADALAÇÃ0
Lá na Esquina — Rua Vinicius de Morais, 98.
Ipanema (287-2330). 3' a dom., das 18h30 às 5h. Não
aceita cartão nem tiquetes.
? Os donos bem que tentaram fazer o bar funcionar
dia e noite, mas não deu certo. Agora a casa abre
mesmo só no inicio da noite e vai até as cinco da
matina. Como o bar fica aberto até tarde, muita
gente só aparece para tomar a saideira, lá pelas duas
ou três da madruga. Mas o movimento é grandedesde cedo. Carros estacionam na calçada em frente,
a moçada aumenta o volume do toca-fitas e ficabebendo em pé. O motivo do sucesso não é nenhum
mistério. Para começar, fica num privilegiado pointde Ipanema. Depois, há os sanduíches no pão de leite,
à la Cervantes. e o chope da Antarctica — claro ou
escuro — servido bem geladinho.

PIAN0-BAR
New London Piano Bar/Palhota — Avenida Ser-
nambetiba. 1.496, Barra da Tijuca (493-0375). Dia-
riamente. a partir das 20h. Não aceita cartão.
? Por não cobrar couvert ou consumação, o piano-bar do restaurante Palhoia é uma boa opção para
quem curte MPB, a cargo de Arv de Assis (voz e
violão) e Lauro Miranda (piano). Este mês, os músi-
cos estão homenageando Vinicius de Morais, tocan-
do várias canções do poeiinha. Entre uma música eoutra, bolinhos de bacalhau, guijões de peixe com
molho tártaro e drinques variados.

OCHOPPDEVERQflDE

leite condensado e vodka). Sioior de arranque (ieitecondensado, licor-de cacau, conhaque, ovo de codor-
na e vodka) e Escorrega (limão com leite condesado).
Para segurar a onda, è aconselhável forrar o estõma-
go com bolinhos de carne ou de bacalhau (CRS -40).

BATIDA
Só Kana — Rua Conde de Bonfim, 875. Tijuca
(23S-3646). 2* a 5*. das 15h à meia-noite; 6*, das 15h
às 2h: sáb. das 9h às 2h; dom., das 9h à meia-noite.
Não aceita cartão.
? O nome já diz tudo. O Só Kana serve mais de 50
tipos de batidas. Elas são preparadas com um ingre-
diente e tanto, o XPTO — uma mistura de vodea.
steinghger e gin. Parece esquisito, mas é legal. Além
das tradicionais batidas de fruta, com destaque paraa de coco. maravilhosa, a casa tem misturas com
nomes sugestivos e preços razoáveis (CRS 100. o
copo e CRS 400 a garrafa): Apaga 2 (coco, abacaxi.

ARRETADO
Adega da Velha — Rua Paulo Barreto. 25. Botafo-

go (226-4511). Diariamente, das 6h à lh. Não aceita
cartão.
? A primeira vista, parece um boteco como outro
qualquer. Mas ao passar por là e deparar-se comvárias mesinhas abarrotadas de gente, dá para d es-
confiar de que há alguma coisa diferente. Além do
chope gelado, petiscos do Norte e do Nordeste.
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W PARADANCAR

novos! Lilith e Subiimes°"P°r 
^ 8011508 O DJ Mimo s6 toca 'heavy imrtal' «• a fasta for fachada a aa "a galera insistir muito"

Musica mais pedida — "Para dizer a ver- Musica lenta — "77/ be there, do Michael na, acho que 70% e flashback. O resto e
dade, quase nunca pedem musica. De vez Jackson, e algumas do Duran Duran." uma mistura de charm, som brasileiro e
em quando vem alguem perguntar quan- Vetado — "Heavy metal nao combina dance."
do eu vou tocar musica baiana ou flash- com o publico da casa. Mas se for uma
back. Tendo agradar todo mundo e toco festa e a galera fizer questao, ai tudo bem. ? Savage — Avenida Epitario Pessoa, 1.484, Lagoa
de tudo um pouco." Tudo depende de publico." (521-2645). Diariamente, a partir das 22h. Dom. a 5",
Hora mais queote - 

"Meia-noue a casa ji A favorita do DJ - " Jus, be goodjc me", SS|H|SSt
esta lotada e fica animada ate as tres da da SOS Band, e 7 love to tole, da Tina g^g e vespera de feriado: crs 570 (homem) e crs
manha. No meio, la pela uma e meia, e Charles." 285 (mulher); consumapao a crs 570 (homem) e crs
hora de maior pique." Ritmo predominate — "No firn de sema- 285 (mulher). Todos OS cartoes. Tem manobreiro.

T ? Olha a Rio Sound de novo ai, gente! De volta ao exagero dizer que e uma catarse coletiva. Funcionan-
J)^^J(^£Y£RJA palco do Mistura — onde fizeram uma temporada do no banheiro, o Black Market reune varias grifes

, . ... dominical de seis meses — a banda esta mais animada alternativas para quem foi desprevenido completar
Basement - Avemda RS. de Copa^bana 1.241, do 

que nunca ^ pQrque acabaram de grayar um seu ^
Copaca ana ( )• a _ ' P disco (deve ser lan?ado em meados do mes que vem). aSK ConSun?^°: 400 (4 e 5 Enquanto o disco nao chega as lojas, e hora de C A AjfD Ae CRS 500 (6 , sab. e vespera e ena o). aproveitar e danpar ate nao poder mais. No reperto- SAMBA

Mudanga nos basttdores da cave da Alaska. Sai r-Q^ §tevie wonder, Rita Lee, Michael Jackson, Tim Mangueira — Quadra da Mangueira, Rua Visconde
Frank DJ e entram Zezinho II (ex-Manuzm) e Flam- Maia e outras coisas bacanas. de Niteroi, 1.072, Mangueira (234-4129). Sab., as
bar. Eles ficam no comando da Noite de Hip Hop ™ CRS! 200 fhomeml CRS 50 fmulhertD ~ o a*c m.Qrfac ne nntroc Hiac Ha Dimple s — Rua Rodolfo Amoedo, 281, Barra da ^zn. ukj. zw tnomem;, su tmuiner;.
Rap a novtdade das quartas. Os outros dias da , ,a nartir das ?2h30 Ineresso" ? Depois de passar por uma recauchutagem geral, a
semana ficam na mesma. Na quinta, quem assume CRS 

400 Consumacao minima-CRS 400 quadra da Estagao Primeira da Mangueira ja esta
controle das pick ups e Amandio, com classicos do CRS 400. Consuma^o minima. CKS WU. nronta nara receber a ealera Sab rola mais um corte. I . „„j„rr.;r,» no c»vt3 nr. Rnrk ? Antes tarde do que nunca. O velho ditado cat pronta para receoer a gaiera. aaD., roia mais urn corie
rock. O rock tambem predomma na sexta^ no k.ock  » « r«• < fnrtf* csmhi) ho pnrfHo Atr/iK /ifi Vprdp p Rn^a ?o
Power de Edinho e Wilson, so que e um rock'n'roll como uma luva na nova programapao da. Dimple ^tevad.e S^^^r^red° *«%

mais pesado. Nos sabados tem rodtzio: no primeiro ^ a8°/a faz Uma no,te no Tunel do Tempo nas nao va quemjamorreu.
no terceiro sabados do mes rola a festa Hard Core sextas-A on^a revival^ esta na cidade faz tempo mas Mocidade Independente de Padre Miguel -
Dance Night onde Ricardinho DJ poe trance e club s° agora a boate da Barra entrou nessa. E para nao Quadra da Mocidade, Rua Coronel Tamarindo, 38
music- no segundo e no quarto sabados e a vez de ^ multo,atras chamou Mano Maroo - locutor (332-5823). Sab., a partir das 22h. CRS 150 (homem)
Nino Carlo comandar o Club Station produtor de programas dedicados a flashbacks e CRS 100 (mulher). Camarotes: no 1" piso, para oitoCarl° comandar ° Club Statwn- para comandar a festa. Mas a noite nao vai ser pessoas> a CRS 1.200; no 2° piso, para 20 pessoas, a

radical, so com sucessos da Era Disco: o som sera dos crj j 2 mil.
nip /1AII PJQTA anos 60, 70 e ate 80. Chubby Checker, Donna Sum- fsjeste sabado, quatro sambas estao em guerra: e
D/\1a. vWIVI llu 11\ mer e Police estao na sele^ao musical do DJ. E, alem qUc so dois concorrem na proxima semana, quandoMostarda — Avenida Epitacio Pessoa, 980, Lagoa da muSica, desenhos animados das antigas serao ro)a a fina!isslma para a escolha do enredo Avenida
(267-2994/287-7629). Dianamenteapartirda meia- atra(?5o do tela0) com personagens como Johnny grflw/ do carnavalesco Renato Lace,
noite. CRS 400 (dom. a 4*); CRS 500 (5 e 6 ) e CRS Quest, Manda-Chuva e Herculoides.
600 (sab.). 6* e sab. ha consumacao de CRS 500 nas __________
mesas. Aceita American Express e Sollo. rT tin t *ttot/~i # BANCA DE

Continua badaladerrimo. A pequena pistaeagtta- (^J_,UD MUML
da ate altas horas da madrugada. Os almofadinhas se Clube Elevation/Dr. Smith — Rua da Passagem, SALAO •
espremem e danpam sem parar. O DJ Nado e respon- 169, Botafogo (295-3135). Dom., a partir das 23h. 1 AUKAni
savel pela animapao da casa. A programapao e bas- Consumapao minima: CRS 400. A lAmBADA
tante ecletica. Aos domingos rola flashbacks e mid- p. Sempre que Felipe Venancio aterrissa na Smith • 5® e Dom LftlWBftftfl - 21 H
backs (sucessos de tres ou quatro anos atras). o segundo e o ultimo domingo de cada mes — a boate • 6° • Sab DAN (A DE SALAO

e invadida por uma turma que se amarra nas novida- 2 Bandas c/ show de Mulatas e
des da trance e da tribal music catadas pelo DJ. PAGODE com a partidpa?6o de luiz camilo

r LAonDALK gente produzida, com roupas coloridas, sapatos pla- • Dominao - FEIJOADA no almoco
Rio Sound Machine/Mistura Fina — Avenida taforma, aderegos esquisitos e maquiagem exagerada. De 3° a Dom. aberto p/ Almo^o • Jantar
Borges de Medeiros, 3207, Lagoa (286-0195 e 266- Anarquizando geral, Felipe desceu da cabine de som Aceita Cartao de Credito - Tel.: 493-0005
5844). 6" e sab., as 22h30. Couvert artistico: CRS 700. e pilota as pick ups no pequeno palquinho da pista de j_ ~rra Tijuca 793 494-3485
Consumacao minima: CRS 350. Nao aceita cartao. dan?a. Resultado: a galera vai a loucura e nao seria L—'
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O que eles tocam

Marcelo Theobald

MIMO, da Savage

Hit da noite -— " WfBrasil, do Jorge Ben-
jor."
O que não pode faltar — "Flashback em
geral."
Flashbacks — "O 

que faz mais sucesso é
Your song, do Billy Paul."
Exclusiva — "Um reggae italiano cantado
em inglês de um tal de Jovanotti. A músi-
ca é Gimme five. Mesmo não conhecen-
do, todo mundo gosta."
Som Brasil — "Faço sempre uma seqüên-
cia de pelo menos 50 minutos de música
brasileira. Toco Tim Maia, músicas baia-
nas, Rita Lee, Frenéticas e mais um mon-
te de coisas. Um som que tem agradado
bastante é o charm feito por dois grupos
novos, Lilith e Sublimes."
Música mais pedida — "Para dizer a ver-
dade, quase nunca pedem música. De vez
em quando vem alguém perguntar quan-
do eu vou tocar música baiana ou flash-
back. Tendo agradar todo mundo e toco
de tudo um pouco."
Hora mais quente — "Meia-noite a casa já
está lotada e fica animada até ás três da
manhã. No meio, lá pela uma e meia, é a
hora de maior pique."

O DJ Mimo só toca 'hoavy motal' m a festa for fechada • ss "a galera insistir muito"

Música lenta — "77/ be there, do Michael . na, acho que 70% é flashback. O resto é
Jackson, e algumas do Duran Duran." uma mistura de charm, som brasileiro e
Vetado — "Heavy metal não combina dance."
com o público da casa. Mas se for uma
festa e a galera fizer questão, aí tudo bem.
Tudo depende de público."
A favorita do DJ — "Just be good to me",
da SOS Band, e 7 love to tole, da Tina
Charles."
Ritmo predominante — "No fim de sema-

? Savage — Avenida Epitácio Pessoa, 1.484, Lagoa
(521-2645). Diariamente, a partir das 22h. Dom. a 5a,
CRS 290 (homem) e CRS 140 (mulher); consumação
mínima a CRS 290 (homem) e CRS 140 (mulher). 6a,
sáb. e véspera de feriado: CRS 570 (homem) e CRS
285 (mulher); consumação a CRS 570 (homem) e CRS
285 (mulher). Todos os cartões. Tem manobreiro.

exagero dizer que é uma catarse coletiva. Funcionan-
do no banheiro, o Black Market reúne várias grifes
alternativas para quem foi desprevenido completar
seu visual.

Olha a Rio Sound de novo aí, gente! De volta ao
palco do Mistura — onde fizeram uma temporada
dominical de seis meses — a banda está mais animada
do que nunca. Isso porque acabaram de gravar um
disco (deve ser lançado em meados do mês que vem).
Enquanto o disco não chega às lojas, é hora de
aproveitar e dançar até não poder mais. No repertó-
rio, Stevie Wonder, Rita Lee, Michael Jackson, Tim
Maia e outras coisas bacanas.

Dimple's — Rua Rodolfo Amoedo, 281, Barra da
Tijuca (493-8330). 6a, a partir das 22h30. Ingresso:
CRS 400. Consumação mínima: CRS 400.

Antes tarde do que nunca. O velho ditado cai
como uma luva na nova programação da Dimple's,
que agora faz Uma noite no Túnel do Tempo nas
sextas. A onda revival já está na cidade faz tempo mas
só agora a boate da Barra entrou nessa. E para não
ficar muito atrás chamou Mario Márcio — locutor e
produtor de programas dedicados a flashbacks —
para comandar a festa. Mas a noite não vai ser
radical, só com sucessos da Era Disco: o som será dos
anos 60, 70 e até 80. Chubby Checker, Donna Sum-
mer e Police estão na seleção musical do DJ. E, além
da música, desenhos animados das antigas serão a
atração do telão, com personagens como Johnny
Quest, Manda-Chuva e Herculóides.

DANCETERIA
Basement — Avenida N.S. de Copacabana, 1.241,
Copacabana (521-4425). 4a a sáb., a partir das 23h;
dom., das 17h às 22h. Consumação: CRS 400 (4a e 5a)
e CRS 500 (6a, sáb. e véspera de feriado).
? Mudança nos bastidores da cave da Alaska. Sai o
Frank DJ e entram Zezinho II (ex-Mariuzin) e Fiam-
bar. Eles ficam no comando da Noite de Hip Hop e
Rap — a novidade das quartas. Os outros dias da
semana ficam na mesma. Na quinta, quem assume o
controle das pick ups é Amândio, com clássicos do
rock. O rock também predomina na sexta, no Rock
Power de Edinho e Wilson, só que é um rock'n'roll
mais pesado. Nos sábados têm rodízio: no primeiro e
no terceiro sábados do mês rola a festa Hard Core
Dance Night, onde Ricardinho DJ põe trance e club
music; no segundo e no quarto sábados é a vez de
Nino Cario comandar o Club Station.

SAMBA
Mangueira — Quadra da Mangueira, Rua Visconde
de Niterói, 1.072, Mangueira (234-4129). Sáb., às
22h. CRS 200 (homem), CRS 50 (mulher).

Depois de passar por uma recauchutagem geral, a
quadra da Estação Primeira da Mangueira já está
pronta para receber a galera. Sáb., rola mais um corte
corte de samba do enredo Atrás da Verde e Rosa só
não vas quem já morreu.

Mocidade Independente de Padre Miguel —
Quadra da Mocidade, Rua Coronel Tamarindo, 38
(332-5823). Sáb., a partir das 22h. CRS 150 (homem)
e CRS 100 (mulher). Camarotes: no Io piso, para oito
pessoas, a CRS 1.200; no 2° piso, para 20 pessoas, a
CRS 12 mil.

Neste sábado, quatro sambas estão em guerra: é
que só dois concorrem na próxima semana, quando
rola a finalissima para a escolha do enredo Avenida
Brasil, do carnavalesco Renato Lage.

BAR COM PISTA
Mostarda — Avenida Epitácio Pessoa, 980, Lagoa
(267-2994/287-7629). Diariamente, a partir da meia-
noite. CRS 400 (dom. a 4a); CRS 500 (5a e 6a) e CRS
600 (sáb.). 6* e sáb. há consumação de CRS 500 nas
mesas. Aceita American Express e Sollo.
? Continua badaladérrimo. A pequena pista é agita-
da até altas horas da madrugada. Os almofadinhas se
espremem e dançam sem parar. O DJ Nado é respon-
sável pela animação da casa. A programação é bas-
tante eclética. Aos domingos rola flashbacks e mid-
backs (sucessos de três ou quatro anos atrás).

^ DANÇA DE

SALÃO a

^ LAMBADA
S« e Dom. LAMBADA - 21 H
6° e Sáb. DANÇA DE SALÃO

2 Bandas c/ show de Mulatas e
PAGODE com a participação de LUIZ CAMILO
Dominao - FEIJOADA no almoço

De 3° a Dom. aberto p/ Almoço e Jantar
Aceita Cartão de Crédito - Tel.: 493-0005
Estr. da Barra da Tijuco, 793 494-3485

CLUB MUSIC
Clube Elevation/Dr. Smith — Rúa da Passagem,

169, Botafogo (295-3135). Dom., a partir das 23h.
Consumação mínima: CRS 400.
? Sempre que Felipe Venâncio aterrissa na Smith —
o segundo e o último domingo de cada mês — a boate
é invadida por uma turma que se amarra nas novida-
des da trance e da tribal music catadas pelo DJ. E
gente produzida, com roupas coloridas, sapatos pia-
taforma, adereços esquisitos e maquiagem exagerada.
Anarquizando geral, Felipe desceu da cabine de som
e pilota as pick ups no pequeno palquinho da pista de
dança. Resultado: a galera vai à loucura e não seria

FLASHBACK
Rio Soünd Machine/Mistura Fina — Avenida
Borges de Medeiros, 3207, Lagoa (286-0195 e 266-
5844). 6a e sáb., às 22h30. Couvert artístico: CRS 700.
Consumação mínima: CRS 350. Não aceita cartão.
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I Festival da Cerveja/Rond Point-Hotel Meri- •&' I
Copacabana (275- .-,

das todos os

o Oktoberfest inunda Santa Catarina.
com litros c mais litros de cerveja, o bar do Meridien

onda e criou um festival por essas
bandas. Desembolsando a quantia de CRS 1.500,

duas numa que
(entre importadas e EBiaindadegustarumatabuadefrios. 

f^p]

Club Marius — Avenida Atlantica, 290, Leme (542-2393); Rua Francisco Otaviano, 96, Ipanema (287-2552) e Avenida Nova York, 157, Bonsucesso (270- A *"*¦ *° t**1 *> Cireulo MMtan quHut— WW iwlfl a galvat— ritpSfta*"'*'^
7939). Diariamente, a partir das I8h. Couvert artisti- ,
co CRS 260 (2* a sab.). Musica ao vivo das 17h a !h.
Aceita todos oscartoesde credito. CaIH A uifilial |IaDemonstrando que nao tem preconceitos, o Club Wwlll O VISII9I QG
Marius ja abriu as portas para uma nova integrante  , _ .— a vodka. 0 esquema para associar-se e o mesmo 

' - V*-;" ^fSHHHiHHfiSHIi UIH Cdl"l30aaD0SI3ldo clube de uisque: basta comprar uma garrafa (que ,- j§ ^
do desiilado ali custa bem barato: CR$q250a(oho INfiS AMORIM

Stolichnaya). Depois, e so aproveitar e curtir a bebida ^ cenario e de cartao-postal. O Pao deon the rocks acompanhada dos deliciosos canapes de W Aruear barauinhns He rvrorWc Pcebola (CRS 260) ou paes de queijos (CRS 260). .t S ' Dar^ulrmos de Pescadores e
Socios nao pagam couvert. muitas gaivotas. Como se isso nao bastas-

BADALACA0 nas. Escondido dentro do Circulo Militar
L4 na Esquina - Rua Vinicius de Morais, 98. I llHflflB ^ P- «B 

° SiTtiC° bar' ^
Ipanema(287-2330).3'adorn.,dasI8h30as5h.Nao - --• tem como PMCipal atragao O bellSSimO
aceitacartaonemtiquetes. j visual, era, ate pouco tempo, privileeioOsdonosbemquetentaramfazerobarfuncionar - '•:- ¦•• •-•.". ••—«f»J . .,„v' , . .. ...
dia e noite. mas nao deu certo. Agora a casa abre |-1 

dos SOCIOS do clube, mas hoje em dia ja e
mesmo so no inicio da noite e vai ate as ciiico da aberto a nao-socios. Sorte nossa. Afinal,
matma. Como o bar fica aberto ate tarde, muita iflH quem se incomoda em COmer e bebtt ten-gente so aparece para tomar a saideira, la pelas duas .'f r.mBm jn i „ « „ . , , „ou tres da madruga. Mas o movimento e grande . a.M||uj||||^^^^^B||sfl|B| ? 0 ?ano ^ndo?
desde cedo. Carros estacionam na cal«ada em frente. O clima e tipico dos bares de clubes-3 mo^ada aumenta o volume do toca-fitas e fica ,
bebendo em pe. O motivo do sucesso nao e nenhum Pais aimo^anao com a cnanfada, grupos
misterio. Para comefar, fica num pnvilegiado point de jovenS tomando chopinho e lima rodade Ipanema. Depois, ha os sanduiches no pao deleite, mmot k™ if ua la Cervantes, e o chope da Antarctica - claro ou 7 

bem-humorados. Volta e meia
escuro—senido bem geiadinho. ^'n aparece o pessoal que acabou de

 MBpHMpPiPM^Sl jogar uma pelalda ou um volei nas quadras
PIANO-BAR do clube ~ estas sim ainda sao de uso
New London Piano Bar/Palhota — Avenida Ser- ^^¦2^^b2£Sb^^3|1JI exclusivo 

dos SOCIOS. Descontrafao e a
nambetiba, 1.496, Barra da Tijuca (493-0375). Dia- palavra-chave. O movimento tambem e
namente, a partir das 20h. Nao aceita cartao. »1»f111 IJ f' grande durante a noite, mas a hora maisPor nao cobrar rouim ou consumafao, o piano- mnrnrriHa p n find ¦ ¦
bar do restaurante Palhota e uma boa optfo para CODCOITMla e O final da tarde, pnncipal-
quem curte MPB, a cargo de Ary de Assis (voz e 0 CHOPP DE VBVMDE ^*11 mCnte deP°is de 11111 dia daqueles de muito
Wolao)e Laurci Miranda (piano). Este mes,os musi- sol. O cardapio nao traz grandes eloCU-

outra, boiinhos de bacaihau, gurjoes de pei*e com agpI barata. Entre 6s petiscos, a isca de peixemoiho tartaro e drinques variados. com molho tartaro (CRS 575) e imbativel leile condensado e vodka). Motor tie manque (leile mac prktpm fie j„ r ••• '

R A Tin A condensado, licor de cacau, conhaque, ovo dc codor- ,, /r, 
nviCtOS da lingUl^a Ca-

Dn 11UA na e vodka) e Escomga flimao com kite condesado) 'abresa (CRS 450) e do frango a passari-
S6 Kana - Rua Conde de Bonfim, 875, Tijuca fcLl! 

aC0DSeJhlVCl 
^ 

'fT' 11110 (CRS 685)1 Q"3^0 a f°nie e maior,
(238-3646). 2'a 5*. das I5h a meia-noite; 6', das 15h 8° com bo'mhos de came ou de bacaihau (CRS 40). nSo hi quemresista | picanha fCRS

ARRETAD0 1-100),quevemcomarroz,fritas,farofaeO nome ja diz tudo. O So Kana serve mais de 50 Adaga da Valha — Rua Paulo Baneto, 25, Botafo- m°lh°- 
Uma 

^a 
dica ^ a feijoada quet pot de hat,das. Elas sao preparadas com um ingre- g0 (226-4511). Diariamente, das 6h a Ih. Nao aceita r0,a todos 05 (CRS 750). DepoisJiente e tanto, o XPTO - u™ m.stura de vodca, cartao. dlSSO tudo. e preciso dizer mais?siemghger e gPareee esquisjto. mase legal. Aldn ?A primeira \ista, parece um boteco como outros tradraonais^ batidas de fruta, com dwtaque para qualquer. Mas ao passar por la e depaiar-se com D Bar e Restaurante do Circulo Militar da Praia

nomes sugestivoTe p^os ^a«Ts 
"(CRsToO0 

o 
' 

^fiL-T'"^^013'135 
* 

ht'4- 
^ ^ des" '^rSGtneral Tibiln:io. s/n°. canto direi-

mnn . rRc ^.yv j , 1 . confiar de que ha alguma coisa diferente. Alem do to da Praia Venndha, Urea (295-3397) 3" adorn dascopo e CRS 400 a garrafa): Apaga 2 (coco, abacas, chope gelado. petiscos do N'orte e do Nordeste. llhime^SkdtaSio'• 
ii W> ¦ ! 
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I Festival da Cerveja/Rond Point - Hotel Meri- õ
dien, Avenida Atlântica, 1.020, Copacabana (275- |9922). 5' a dom., a partir das I8h30. Aceita todos os §
cartões de crédito. Teni manobreiro. oc|
? Enquanto o Oktoberfest inunda Santa Catarina^ «I
com litros c mais litros de cerveja, o bar do Meridien °l
resolveu entrar na onda e criou um festival por essas
bandas. Desembolsando a quantia de CRS 1.500,
podem ser escolhidas duas cervejas, numa lista queinclui 12 marcas (entre importadas e nacionais), |
ainda degustar uma tábua de frios. I

Club Marius — Avenida Atlântica, 290, Leme (542-2393); Rua Francisco Otaviano, 96, Ipanema (287-2552) e Avenida Nova York, 157, Bonsucesso (270-7939). Diariamente, a partir das 18h. Couvert artísti-
co CRS 260 (2* a sáb.). Música ao vivo das 17h à Ih.
Aceita todos os cartões de crédito.
? Demonstrando que não tem preconceitos, o Club
Marius já abriu as portas para uma nova integrante— a vodka. O esquema para associar-se é o mesmo
do clube de uisque: basta comprar uma garrafa (queainda vem com desconto de 20%). E olha que a dosedo destilado ali custa bem barato: CRS 250 (oitoanos), CRS 350 (12 anos) e CRS 250 (a vodka
Stolichnaya). Depois, é só aproveitar e curtir a bebida
on the rocks acompanhada dos deliciosos canapés de
cebola (CRS 260) ou pães de queijos (CRS 260).
Sócios não pagam couvert.

Com o visual de

um cártão-postal

Lá na Esquina — Rua Vinícius de Morais, 98.
Ipanema (287-2330). 3' a dom., das I8h30 ás 5h. Não
aceita cartão nem tiquetes.
? Os donos bem que tentaram fazer o bar funcionar
dia e noite, mas não deu certo. Agora a casa abre
mesmo só no inicio da noite e vai até as cinco da
matina. Como o bar fica aberto até tarde, muita
gente só aparece para tomar a saideira, lá pelas duas
ou três da madruga. Mas o movimento é grandedesde cedo. Carros estacionam na calçada em frente,
a moçada aumenta o volume do toca-fitas e ficabebendo em pé. O motivo do sucesso não é nenhum
mistério. Para começar, fica num privilegiado pointde Ipanema. Depois, há os sanduíches no pão de leite,
a Ia Cervantes, e o chope da Antarctica — claro ou
escuro — servido bem geladinho.

New London Piano Bar/Palhota — Avenida Ser-nambetiba. 1.496, Barra da Tijuca (493-0375). Dia-
riamente, a partir das 20h. Não aceita cartão.
? Por não cobrar couvert ou consumação, o piano-bar do restaurante Palhota é uma boa opção para
quem curte MPB, a cargo de Ary de Assis (voz e
violão) e Lauro Miranda (piano). Este mês, os mãsi-
cos estão homenageando Vinícius de Morais, tocan-
do várias canções do poetinha. Entre uma música c
outra, bolinhos de bacalhau, guijões de peixe com
molho tártaro e drinques variados.

OCNOFPDEVBDAOE

leite condensado e vodka), Motor de arruntfue (leite
condensado, licor de cacau, conhaque, ovo de codor-
na e vodka) e Escorrega flimão com leite condesado).
Para segurar a onda, é aconselhável forrar o estòma-
go com bolinhos de carne ou de bacalhau (CRS 40).

Só Kana — Rua Conde de Bonfim, 875, Tijuca
(238-3646). 2* a 5*, das 15h á meia-noite; 6', das 15h
às 2h; sáb, das 9h às 2h; dom., das 9h à meia-noite.
Não aceita cartão.
? O nome já diz tudo. O Só Kana serve mais de 50
tipos de batidas. Elas são preparadas com um ingre-
diente e tanto, o XPTO — uma mistura de vodea,
sieinghjcr e gin. Parece esquisito, mas é legal. Além
das tradicionais batidas de fruta, com destaque paraa de coco, maravilhosa, a casa tem misturas com
nomes sugestivos e preços razoáveis (CRS 100, o
copo e CRS 400 a garrafa): Apaga 2 (coco, abacaxi,

Adaga da Velha — Rua Paulo Barreto, 25, Botafo-
go (226-4511). Diariamente, das 6h á Ih. Não aceita
cartão.
? A primeira vista, parece um boteco como outro
qualquer. Mas ao passar por lá e deparar-se com
várias mesinhas abarrotadas de gente, dá para des-confiar de que há alguma coisa diferente. Além dochope gelado, petiscos do Norte e do Nordeste.
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Musica raais pedida — "Para dizer a ver- Musica lenta — '77/ be there, do Michael. na, acho que 70% e flashback. 0 resto e
dade, quase nunca pedem musica. De vez Jackson, e algumas do Duran Duran." uma mistura de charm, som brasileiro e
em quando vem alguem perguntar quan- Vetado — "Heavy metal nao combina dance"
do eu vou tocar musica baiana ou flash- com o publico da casa. Mas se for uma
back. Tendo agradar todo mundo e toco festa e a galera fizer questao, ai tudo bem. ? Savage—Avenida Epitacio Pessoa, 1.484, Lagoa
detudoumpouco." Tudo dependede publico." (521-2645). Diariamente, a partir das 22h. Dom. a 5',
ii • . ax. ¦ •. •. k r, •iVj, ni " i„„t k„ nnnA #/.CR$ 290 (homem) e CRS 140 (mulher); consumapao
Horamaisquente- Meia-noiteacasaja AfawmtadoDJ - Just be gtwd tome ^ a crs 290 (homem) e CR$ 140 (mulher). 6'.
esta lotada e fica animada ate as tres da da sOS Band, e I love to tole, da Tina ^ e v^ra de feriado: cr$ 570 (homem) e crs
manha. No meio, la pela uma e meia, e Charles." 285 (mulher); consumafao a crs 570 (homem) e crs
horademaior pique." RftmopredomilUUlte — "No fun de sema- 285(muMT«tososcart6es.Temmanobreiro.

? Olha a Rio Sound de novo ai, gente! De volta ao ' exagero dizer que e uma catarse coleliva. Funcionan-
DANCETERIA patco do Mistura — onde fizeram uma temporada do no banheiro, 0 Black Market reune varias grifes
•> » . .. Mc a r u mi dominical deseismeses—a banda esta mais animada alternativas para q'uem foi desprevenido completer
Basement do que nunca. Isso porque acabaram de gravar urn seu visual:
Copacabana (521 ). ., disco (deveserlancado em meados domes que vem). 35.f' C°nsu^o: CRS 400 (4' e 5') ^ q .g .\Qn de ——eCIW 500 (6', sab e vespera de fenado) aproveitar e danfar ate nao poder mais. No reperto- SAMBA

Mudan?a nos bastidores da cave da Alaska. Sai ri0j Stevje wonder, Rita Lee, Michael Jackson, Tim Mangueira — Quadra da Mangueira, Rua Visconde
Frank DJ e entram Zezinho II (ex-Manuzin) e Ham- Maia e outras coisas bacanas. de Niteroi, 1.072, Mangueira (234-4129). Sab., as
bar. Eles ficam no comando da Noite de Hip Hop e 22h, 

CRS 200 (homem), CRS 50 (mulher).
Rap —& novidade das quartas. Os outros dias da ^ 

(493-8330). 6* a partir das 22h3o! Ingresso: ft Depois de passar por uma recauchutagem geral, a
semana ficam na mesma. Na quinta, quem assume CRc4qq Consumaca'o minima* CRS 400 quadra da Estapao Primeira da Mangueira ja esta
controle das pick ups e Amandio, com classicos do CR*400.Consumataominima.ckj wu. nrnnla 

narareceheraealera Sab rolamaisumcorte
at O tickMM predomina m sou, no M. ? *«« 'f' «• 0,!"» *"*¦«
Pon-fr de Edinho c Wilson, so qut e um rock'n'roll ™OUm...ana PlOgnjPW Ja Dmpfc l
mais pesado. Nos sabados tern rodizio: no primeiro ^ a8°ra ff Uma"?"e !"> T™1. 

f 
Tempo nas na° ™

no terceiro sabados do mes rola a festa Hard Core sextas. A onda revival}3 esta na cidade faz tempo mas MoCidade Independents de Padre Miguel -
' Dance Night, onde Ricardinho DJ poe trance e club f agora aboate da Barra entrou nessa. E para nao Quadra da Mocidade, Rua Coronel Tamanndo, 38

music no segundo e no quarto sabados e a vez de fcar mrnto atras chamou Mano Marao - ocutor (332.5823). Sab„ a partir das 22h. CRS 150 (homem)
Nino Carlocomandar 0 Club Station. . Produtor de P^amas dedicados a flashbacks eCR$ 100(mulher). Camarotes: no 1° piso, para oito

para comandar a festa. Mas a noite nao vai ser pessoas, a CRS 1.200; no 2° piso, para 20 pessoas, a
radical, so com sucessos da Era Disco: 0 som sera dos CRS 12 mil.

DAD fAM PIQT anos ^ e at.' ^'iec'ier' "°nna ^ Neste sabado, quatro sambas estao em guerra: e
D/il\ w 1V11101 rt ... mer e P0''"* est®° na sele?ao musical do DJ. E, alem a,e ^ concorrem na pr6xima semana, quandoMostarda - Avenida Epitacio Pessoa, 980, Lagoa da musica, desenhos animados das antigas serao ro)a a para a escolha do enredo Avenida
(267-2994/287-7629). Tdc a,ra^° do tela°L' jersonagens como Johnny Bmj, ^ carnavaIesco Renat0 Lage.
noite. CRS 400 (dom. a 4); CRS 500 (5 e 6) e CRS Quesj) Manda-Chuva e Herculoides.
600 (sab.). 6' e sab. ha consumafao de CRS 500 nas
mesas. Aceita American Express e Sollo. -A—A daiica BK

Continua badaladerrimo. A pequena pistee agita- tLUlJ MUbit
da ate altas horas da madrugada. Os almofadinhas se ciube Elevation/Or. Smith — Rua da Passagem, IKSisX salAo •
esprememedan?amsemparar.ODJNadoerespon- Botafogo (295-3135). Dom., a partir das 23h. IAIIBABA
savel pela animacao da casa. A programapao e bas- Consumapao minima: CRS 400. \ UAIWAuA
tante ecletica. Aos domingos toh flashbacks e mid- ? Sempre que Felipe Veriancio aterrissa na Smith #5«#Dom 

LAMBADA - 21 H
backs (sucessos de ties ou quatro anos atras). 0 segundo eo ultimo domingodecada mes—a boate • DANCANIAUO

e invadida por uma turma que se amarra nas novida- 2 Bonilai c/ >Sow de Mulatos e
CI A CUD A PV des da trance e da tribal music catadas pelo DJ. PAGODE com o partio'patoo de iuiz camilo

If 

LAbflDAlK. gente produzida, com roupas coloridas, sapatos pla- 0 Dominoo • PIIJOADA no olmoco
Rio Sound Maehine/Mistura Fine — Avenida taforma, adere^os esquisitos e maquiagem exagerada. De 3* a Don. aberto p/ Almo?o e Jqntar
Borges de Medeiros, 3207, Lagoa (286-0195 e 266- Anarquizando geral, Felipe desceu da cabine de som Acaito Cartoo de CrMlto • Tel.: 493-0005
5844). 6" e sab., as 22h30. Couvert artistico: CRS 700. e pilota as pick ups no pequeno palquinho da pista de - . Tj. ^93 494-3485
Consuma«ao minima: CRS 350. Nao aceita cartao. danifa. Resultado: a galera vai a loucura e nao seria ' '
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O que eles tocam

Marcelo Theobald

MIMO, da Savage
Hit da noite — "W/Brasil, do Jorge Ben-

Tlashback em

Flashbacks — "O 
que faz mais sucesso é

Your song, do Billy Paul."
Exclusiva—"Um reggae italiano cantado
em inglês de um tal de Jovanotti. A músi-
ça é Gimme flve. Mesmo não conheoen-
do, todo mundo gosta."
Som Brasil—"Faço sempre uma seqüên-
cia de pelo menos 50 minutos de música
brasileira. Toco Tim Maia, músicas baia-
nas, Rita Lee, Frenéticas e mais um mon-
te de coisas. Um som que tem agradado
bastante é o charm feito por dois grupos
novos, Lilith e Sublimes."
Música mais pedida — "Para dizer a ver-
dade, quase nunca pedem música. De vez
em quando vem alguém perguntar quan-
do eu vou tocar música baiana ou flash-
back. Tendo agradar todo mundo e toco
de tudo um pouco."
Hora mais quente—"Meia-noite a casa já
está lotada e fica animada até ás três da
manhã. No meio, lá pela uma e meia, é a
hora de maior pique."

O DJ Mimo só toca'hMvy matar m a feata for fechada «m "a gatora insistir muito"

Música lenta — "77/ be there, do Michael. na, acho que 70% èflashback. O resto é
Jackson, e algumas do Duran Duran." uma mistura de charm, som brasileiro e
Vetado — "Heavy metal não combina
com o público da casa. Mas se for

e a galera fizer questão, tudo bem.
Tudo depende de público."

favorita do DJ—"Just be good to me",
da SOS Band, e love to tole, da

Ritmo predominante—"No fim de

? Savage — Avenida Epitácio Pessoa, 1.484, Lagoa
(521-2645). Diariamente, a partir das 22h. Dom. a 5',
CRS 290 (homem) e CRS 140 (mulher); consumação
minima a CRS 290 (homem) e CRS 140 (mulher). 6",
sáb. e véspera de feriado: CRS 570 (homem) e CRS
285 (mulher); consumação a CRS 570 (homem) e CRS
285 (mulher). Todos os cartões. Tem manobieiro.

exagero dizer que é uma catarse coletiva. Funcionan-
do no banheiro, o Black Market reúne várias grifes
alternativas para quem foi desprevenido completar
seu visual:

Olha a Rio Sound de novo ai, gente! De volta ao
palco do Mistura — onde Fizeram uma temporada
dominical de seis meses—a banda está mais animada
do que nunca. Isso porque acabaram de gravar um
disco (deve ser lançado em meados do mês que vem).
Enquanto o disco não chega às lojas, é hora de
aproveitar e dançar até não poder mais. No repertó-
rio, Stevie Wonder, Rita Lee, Michael Jackson, Tim
Maia e outras coisas bacanas. I
Dimple's — Rua Rodolfo Amoedo, 281, Barra da
Tijuca (493-8330). 6", a partir das 22h30. Ingresso:
CRS 400. Consumação mínima: CRS 400.

Antes tarde do que nunca. O velho ditado cai
como uma luva na nova programação da Dimple's,
que agora faz Uma noite no Túnel do Tempo nas
sextas. A onda reviva! já está na cidade faz tempo mas
só agora a boate da Barra entrou nessa. E para não
ficar muito atrás chamou Mario Márcio — locutor e
produtor de programas dedicados a flashbacks —
para comandar a festa. Mas a noite não vai ser
radical, só com sucessos da Era Disco: o som será dos
anos 60, 70 e até 80. Chubby Checker, Donna Sum-
mer e Police estão na seleção musical do DJ. E, além
da música, desenhos animados das antigas serão a
atração do telão, com personagens como Johnny
Quest, Manda-Chuva e Herculóides.

Basement — Avenida N.S. de Copacabana, 1.241,
Copacabana (521-4425). 4* a sáb., a partir das 23h;
dom., das 17h ás 22h. Consumação: CRS 400 (4* e 5*)
e CRS 500 (6*, sáb. e véspera de feriado).
> Mudança nos bastidores da cave da Aiaska. Sai o
Frank DJ e entram Zezinho II (ex-Mariuzin) e Fiam-
bar. Eles ficam no comando da Noite de Hip Hop e
Rap — a novidade das quartas. Os outros dias da
semana ficam na mesma. Na quinta, quem assume o
controle das pick ups é Amândio, com clássicos do
rock. O rock também predomina na sexta, no Rock
Power de Edinho e Wilson, só que é um rockVroll
mais pesado. Nos sábados têm rodízio: no primeiro e
no terceiro sábados do mês rola a festa Hard Core' Dance Night, onde Ricardinho DJ põe trance e club
music; no segundo e no quarto sábados é a vez de
Nino Cario comandar o Club Station.

Mangueira — Quadra da Mangueira, Rua Visconde
de Niterói, 1.072, Mangueira (234-4129). Sáb., às
22h, CRS 200 (homem), CRS 50 (mulher).
^ Depois de passar por uma recauchutagem geral, a
quadra da Estação Primeira da Mangueira já está
pronta para receber a galera. Sáb., rola mais um corte
corte de samba do enredo Atrás da Verde e Rosa só
não va! quem já morreu.

Mocidade Independente de Padre Miguel —
Quadra da Mocidade, Rua Coronel Tamarindo, 38
(332-5823). Sáb., a partir das 22h. CRS 150 (homem)
e CRS 100 (mulher). Camarotes: no Io piso, para oito
pessoas, a CRS 1.200; no 2° piso, para 20 pessoas, a
CRS 12 mil.
? Neste sábado, quatro sambas estão em guerra: é
que só dois concorrem na próxima semana, quando
rola a finalissima para a escolha do enredo Avenida
Brasil, do carnavalesco Renato Lage.

Mostarda — Avenida Epitácio Pessoa, 980, Lagoa
(267-2994/287-7629). Diariamente, a partir da meia-
noite. CRS 400 (dom. a 4'); CRS 500 (5' e 6*) e CRS
600 (sáb.). 6' e sáb. há consumação de CRS 500 nas
mesas. Aceite American Express e Sollo.
? Continua badaladérrimo. A pequena pista é agite-
da até altas horas da madrugada. Os almofadinhas se
espremem e dançam sem parar. O DJ Nado é respon-
sável pela animação da casa. A programação é bas-
tante eclética. Aos domingos rola flashbacks e mid-
backs (sucessos de três ou quatro anos atrás).

y DANÇA DE

saião •
LAMBADA

5*o Dom. LAMBADA-21 H
6a e Sáb. DANÇA OKSALAO

2 Bóndoi c/ iliow de Mulotos e
PAGODE com o partidpoçSo de LUIZ CAMILO
Domlnao • FIIJOADA no almoço

De 3* a Dom. aborto p/ Almoço e Jantar
Aceito Cartão de Crédito • Tel.: 493-0005
Eitr. do Barro do Tijuco, 793 494-3485

Clube Elevation/Dr. Smith — Rua da Passagem,
169, Botafogo (295-3135). Dom., a partir das 23h.
Consumação mínima: CRS 400.
? Sempre que Felipe Veiiâncio aterrissa na Smith —
o segundo e o último domingo de cada mês—a boate
é invadida por uma turma que se amarra nas novida-
des da trance e da tribal music catadas pelo DJ. E
gente produzida, com roupas coloridas, sapatos pia-
taforma, adereços esquisitos e maquiagem exagerada.
Anarquizando geral, Felipe desceu da cabine de som
e pilota as pick ups no pequeno palquinho da pista de
dança. Resultado: a galera vai à loucura e não seria

Rio Soúnd Machine/Mistura Fina — Avenida
Borges de Medeiros, 3207, Lagoa (286-0195 e 266-
5844). 6* e sáb., às 22h30. Couvert artístico: CRS 700.
Consumação minima: CRS 350. Não aceita cartão.
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A volta por

cima de

National Kid

superarsenal de estratégias
guerreiras com que combatia
seus temíveis inimigos, os In-
cas Venusianos; Na história,
ele vem da longínquâ Alfa
Centauro para proteger a
Terra do perigo que vem do
espaço. Massao Hato é sua
identidade falsa como terrá-
queo.

A distribuidora Sato Co.
resolveu apostar no revival
nipônico-mascarado e impor-
tou a série de 39 episódios —
as cópias brasileiras haviam
sido queimadas durante um
incêndio, no final dos anos
60. Agora o seriado é reedita-
do em cinco fitas: o primeiro
é National Kid contra os Incas
Venusianos, que conta o em-
bate de Mr.Kid com essas
criaturas espaciais, cheias de
ódio para dar. Emerson Ca-

luciana hidalgo

Osuper-herói 
de olhos pu-

xados está de volta. Che-
ga às locadoras National Kid,
aquele desenho cheio de de-

feitos especiais que, apesar do
atraso técnico, deixou boa
parte da garotada brasileira
de olhos vidrados na TV, en-
tre 1966 e 1969. Precursor do
Changeman e Jaspion con-
temporâneos, o National Kid
foi criado numa época bem
menos neurótica e talvez pa-reça até um herói naif. Mas
sem deixar de ostentar todo o

O 'avô' d« 'Jaspion' ch«ga às locadora* #m cinco vfefeos

margo, o dublador oficial do
National Kid sessentào, tam-
bém empresta sua voz a essas
novas versões nacionais.
Além das cópias dubladas, a
Sáto Co. está lançando ví-

deos originais legendados.
Uma curiosidade: o título da
série não era mera coincidên-
cia e, sim, mero merchandi-
sing da empresa patrocinado-
ra do desenho, a National.

? Stand by me — Benefit
concert (Idem, Inglaterra,
1987). Reunião de uma
constelação de astros da
música pop em concerto
pelo Dia Internacional da
Aids. O show aconteceu
no Wembley Arena e jun-
tou num mesmo palco no-
mes como George Mi-
chael, Elton John, Boy i
George, Ben E.King e
Kim Wilde. O vídeo traz
canções superconhecidas
como Stand by me e Free•
dom. PolyGram.

- A RB55B5BBB5HBM3PBMBBBÉHB

? Salário do medo (Lesalaire de Ia penr, França,
1952), de Henri Georges
Clouzot. Quatro homens
atravessam fronteiras pa-
ra levar um caminhão1
carregado de nitrogliceri-
na. A viagem é recheada
de riscos e bons momen-
tos. Yves Montand lidera
o elenco, que inclui ainda
Charles Vanel, Verá
Clouzot e Folco Lulli.
Clássico relançado 41
anos depois pela VTI Ho-1
meVideo.

? A morte como herança
(Tainted blood, EUA,
1993), de Matthew Pa-
trick. Raquel Welch é a
repórter que tenta desven-
dar a misteriosa personali-
dáde de umpsiçopata. Ele
era aparentemente normal
até que cometeu suicídio,
riãp sem: antes assassinar
ps pais adotivos. O pior é
que a jornalista descobre
que ele tinha uma irmã gê-
roea, que sofre da mes-
ma psicose hereditária do
irmão. C/C Vídeo.

(School ties, EUA, 1992),
de Robert Mandei. A car-
reira de um homem está
em jogo pelo único fato de
ele ser judeu. O cenário é
uma escola numa pequena
cidade dó interior dos Es-
tados Unidos. A maioria
esbanja preconceitos con-
tra ele, mas há quem o
defenda. No elenco estão
Brendan Fraser (O homem
da Califórnia) e Chris
0'Donnel (Perfume de
mulher). CIC Vídeo.
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Aprendaaser s a l a s

/ ¦ ¦  ¦ Centra Cultural Banco do Brasil — 3" Cinema-
um Vlaeomaker .^Mplliite Crian?a/Mostra International de Filmes e Videos

para Infancia e Juventude. 6", as llh: Exibifao de

Duas 
grandes pedidas para quem quer ^ 

Amenca-Cr,am;a V.Dnblando; Pequeno planeta per-
• -j i xt ^aUn .' dido e outros. As 15h: Brasil-Crian^a IV: 0 saci. Asrriscar a Vlda como Vldeowaker. No 16H30: Direitos do cora^ao: serieproduzidapor There-

I Shopping Cultural Fundi?ao Progresso «• Descary. As 18h30: Brasil-Crian;a I: Os Trapa-
| (Rua dos Arcos, 28, Lapa), Guel Arraes Ihdesea arvore dajuventude, filme do trio trapalhao

da um workshop na sexta (das 19h30 as dirigido por Jose Alvarenga Jr. Sab., as 11 h e I4h:
/. HvSm Amenca-Crian(a IV: A guilarra de lata e oulros. As22H30) e no sabado (das 14h30 as 18h30). - Py • Brasd'^r,ani!a Meu pi de laranja lima. As

diretor de AnnafSo Ilimitada, Progra- ^tgit 19h: Amirica-Criaiifa III: Meus oito am e outros.
ma Legal, TV Pirata e Casseta & Planeta, J 3k; Dom- as 11 h e 14h: America-Crmfa V: Driblando e
entre outras inovagoes na telinha da Glo- If m iff jfwv pm 

oulros- A^h: Bras<i-Cm>w vi: a tumada Mam-
t r, , , at ,\H / Ij Wf}' / - ,/v-' m ca em 0 buho papao, de Airon Barreto de Lacerda.DO, fala de recursos tecnicos e de bom ? \f j ! f /V. X < Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de
humor no video. As inscribes podem ser f .mv-if /y- J*i% m '1 • Mar?o, 66, Centra (216-0237). Entrada franca, com
feitas na propria sexta pelo telefone 532- r- ^§1' / Jj >-j distribui^ao de senhas 30 minutos antes de cada
4308 (custa CR$ 1.500). Na Escola de Guel Arraes: 'workshop' na Fundiqao sessao'

Artes Visuais do Parque Lage (Rua Jar- Cfindido Mendes—6", as l8h, 20h, 22h: Serie New
j. r* . a . a* , 7 . .. •, " California video — A survey of open channels; dodim Botanico, 414), quem da as dicas e Antes disso, as I6h e I7h, na EAV, have- videomaker norte-americano, Bruce Yonemoto. As
videomaker americano Bruce Yonemoto. ra uma outra exibigao de videos do Long l8h: The.ammals ~ | Erk B«rdon & The
No sabado, ele da uma palestra as I8h, Beach Museum of Art de Los Angeles anima,s- As 20h: exibigao do video-show Freddie King
com entrada franca, seguida de exibi?ao California. Informal pelo telefone
de uma serie de Videos do artista Visual. 226-1879. as 18h: Texas pop festival 1969 (Led Zeppelin, Jams

Joplin...). As 20h: The animals — Finally: Eric Bur-
don & The animals. As 22h: Freddie King — Live 1972

— Messin with the blues. Dom., as 18h: Freddie King
RE^nilEMnAr/iEC — ^'ve ~ Messin with the blues. As 20h: Texas

** x " ™ pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis Joplin...). As
22h: The Animals — Finally: Eric Burdon & The

? Nao amaras (Krotki film o milosci, sao futurista-pessimista do ano de 2020, animals-Cen,ro Cuhural Cindido Mendes<Rua Joana
Poldnia, 1988), de Krzysztof Kieslows- precursor de Blade runner e varios do 

Ang«,ica» 63» Ipanema (267-7295). CRS120.

ki. Jovem obcecado pela vizjnha do pre- genero. Este se passa numa Manhatan SSsEla'S ItetlmX
dio em frente da uma de voyeur e acaba destruida pela tecnologia, em que a po- 2ih: Michael Jackson e sua historia, documentary

I levando a paixao platonica as ultimas pula?ao sobrevive a base de um com- sob"; V1la e oh™,i?/nopJ'ar 
T1S pag0 do

~• • ' ¦ ' mundo. Dom., as 18h30: The reality of my surroun-
consequencias. Connece-a pessoalmente posto sintetico. Ha algo muito errado dings - Fishbone. As I9h30: Mostm spider de videos
depois de passar semanas observando-a com o alimento, e a coisa fica feia quan- 

~ Dance Crazy-2lh: Bee Gces ~ 0nefor a" ,our>
. > i | . , . . . , , show realizado pelo grupo na Australia, no ano deatraves de uma luneta, e a senhora pas- do um policial descobre do que ele e l989. CaSade Cuitura Laura AMm, Av. vieira Souto,

| sa a lhe dar alguma bola. O filme e uma feito. Descobre-se que a cidade e total- 176 (267-1647). cr$ ioo.
adapta^ao para o cinema de um capitu- mente manipulada por uma minoria, sP'der — I7h: E»bisao de Mr. Bungle live m
lo da serie- de TV Decalogo, uma visao que come do bom e do melhor, e que o ^5* n^'

| contemporanea desenvolvida pelo dire- sistema subsiste de pequenas falcatruas. franca.
tor polones sobre os Dez Mandamen-  

•

in 

No mundo de 2020 (Soylent green, I R'°)' VC.Rio(Jardim Botanico) e Video 3 (Bota-
EUA, 1973), de Richard Fleischer. Vi- 'Nio marts':'voywrismo'cobMssio fogo)'

|
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OS MAIS PROCURADOS

Marco Antonio Cavalcanti

Aprenda a ser

Um 
'videomaker' Centro Cultural Banco do Brasil — 3° Cinema-

Criança/Mostra Internacional de Filmes e Vídeos
para Infância e Juventude. 6", às llh: Exibição de
América-Criança V: Driblando; Pequeno planeta per-
dido e outros. Às 15h: Brasil-Criança IV: O saci. Às
I6h30: Direitos do coração: série produzida por Tliérè-
se Descary. Às 18h30: Brasil-Criança I: Òs Trapa-
Ihôes e a árvore da juventude, filme do trio trapalhão
dirigido por José Alvarenga Jr. Sáb., às 1 lh e 14h:
América-Criança IV: A guitarra de lata e outros. Às
16h: Brasil-Criança V: Meu pé de laranja lima. Às
19h: América-Criança III: Meus oito unos e outros.
Dom., às Ilh e 14h: América-Criança V: Driblando e
outros. Às I6h: Brasil-Criança VI: A turma da Môni-
ca em O bicho papào, de Airon Barreto de Lacerda.
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de
Março, 66, Centro (216-0237). Entrada franca, com
distribuição de senhas 30 minutos antes de cada
sessão.

Cindido Mendes — 6J, às 18h, 20h, 22h: Série New
Califórnia video — A survey of open channels; do
videomaker norte-americano, Bruce Yonemoto. Às
I8h: F/ie animais — Finally: Eric Burdon & The
animais. Às 20h: exibição do video-show Freddie KingLive 1972 - Messin with tlie blues. Às 22h: Texas
pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis Joplin...). Sáb.,
às 18h: Texas pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis
Joplin...). Às 20h: The animais — Finally: Eric Bur-
don & The animais. Às 22h: Freddie King — Live 1972

Messin with the blues. Dom., às 18h: Freddie King
Live 1972 — Messin with the blues. Às 20h: Texas

pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis Joplin...). Às
22h: The Animais — Finally: Eric Burdon & The
animais. Centro Cultural Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 63, Ipanema (267-7295). CRS 120.

Casa de Cultura Laura Alvim — Sáb., ás I9h:
Exibição do vídeo-show B B. King live in África. Às
2lh: Michael Jackson e sua história, documentário
sobre vida e obra do pop star mais bem pago do
mundo. Dom., às 18h30: The reality of my surroun-
dings — Fishbone. Às I9h30: Mostra Spider de vídeos

Dance Crazy. Às 21h: Bee Gees — One for ali tour,
show realizado pelo grupo na Austrália, no ano de
1989. Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176 (267-1647). CRS 100.

Spider — Às 17h: Exibição de Mr. Bungle live in
Toronto. Sáb., na Spider, Rua Visconde de Pirajá,
207/Sobreloja 214, Ipanema (521-8040). Entrada
franca.

Duas 
grandes pedidas para quem quer

arriscar a vida como videomaker. No
Shopping Cultural Fundição Progresso
(Rua dos Arcos, 28, Lapa), Guel Arraes
dá um workshop na sexta (das Í9h30 às
22h30) e no sábado (das 14h30 às 18h30).
O diretor de Armação Ilimitada, Progra-
ma Legal, TV Pirata e Casseta & Planeta,
entre outras inovações na telinha da Glo-
bo, fala de recursos técnicos e de bom
humor no vídeo. As inscrições podem ser
feitas na própria sexta pelo telefone 532-
4308 (custa CRS 1.500). Na Escola de
Artes Visuais do Parque Lage (Rua Jar-
dim Botânico, 414), quem dá as dicas é o
videomaker americano Bruce Yonemoto.
No sábado, ele dá uma palestra às 18h,
com entrada franca, seguida de exibição
de uma série de vídeos do artista visual.

Guel Arraes: 'workshop' na Fundição

Antes disso, ás 16h e 17h, na EAV, have-
rá uma outra exibição de vídeos do Long
Beach Museum of Art, de Los Angeles,
Califórnia. Informações pelo telefone
226-1879.

RECOMENDAÇÕES

? Não amarás (Krotki film o milosci, são futurísta-pessimista do ano de 2020,
Polônia, 1988), de Krzysztof Kieslows- precursor de Blade runner e vários do
ki. Jovem obcecado pela vizinha do pré- gênero. Este se passa numa Manhatan
dio em frente dá uma de voyeur e acaba destruída pela tecnologia, em que a po-
levando a paixão platônica às últimas pulação sobrevive à base de um com-
conseqüências. Conhece-a pessoalmente posto sintético. Há algo muito errado
depois de passar semanas observando-a com o alimento, e a coisa fica feia quan-
através de uma luneta, e a senhora pas- do um policial descobre do que ele é
sa a lhe dar alguma bola. O filme é uma feito. Descobre-se que a cidade é total-
adaptação para o cinema de um capítu- mente manipulada por uma minoria,
lo da série- de TV Decálogo, uma visão que come do bom e do melhor, e que o
contemporânea desenvolvida pelo dire- sistema subsiste de pequenas falcatruas,
tor polonês sobre os Dez Mandamen- 

tc cio conta a 
^ 
historia da faniilia9

EUA, 1973), de Richard Fleischer. Vi- 'Hio amarás': 'voyeurismo'• obsessio

Drácula
Mulher solteira procura
Os imperdoáveis
Instinto selvagem
A fortaleza
O guarda-costas
Jogos patrióticos
Perfume.de mulher
A mão que balança o berço
Tomates verdes fritos
Mudança de hábito
Ladra e sedutora
A morte lhe cai bem
Sucesso a qualquer preço
Meu primo Vinny

Fontes: Moyie Market (17 lojas no Rio e Grande
Rio), V.C.Rio (Jardim Botânico) e Vídeo 3 (Bota-
fogo).



VIDEO

Marco Antonio Cavalcanti

Aprenda a ser s a l a s
£ m^m M Centro Cultural Banco do Brasil — 3° Cinema-

um 
"viaeomaKer Crianca/Mostra Internacional de Filmes e Videos

Para 'n^nc'a e Juventude. 6a. as IIh: Exibigao de

Duas 
grandes pedidas para quem quer Sp ^ |fcv BBSSC America-Crianfa VfDribhmdo; Pequeno plane,a per-¦ -X -j i *, SHhHHk &e* dido e outros. As 15h: Brasil-Crianca IV: O saci. Asarriscar a Vlda como Vldeomaker. No 16h30: Direitosdo coracao: serieproduzidafpor There-

Shopping Cultural Fundigao Progresso se Descary. As 18h30: Brasil-Crianca 1: Os Trapa-
(Rua dos Arcos, 28, Lapa), Guel Arraes >*«?' Ihdes e a arvore da Juventude. filme do trio trapalhao
da um workshop na sexta (das 19h30 as d'riSido Por ®Alvarenga Jr. Sab., as llh e 14h:

-»rv\ 't_ j /j i >•« <*/\ « ioi Efegaas^ America-Crianca IV: A guitarra de lata e outros. As—h30) e no sabado (das 14h30 as 18h30). I6h: Brasil-Crianca V: Meti pe de laranja lima. As
O diretor de A rma fad Ilimitada, Progra- ^BiBl 19h: Amtfica-Crianm ///: A/tw oitb anos e outros.
ma Legal, TV Pirata e Casseta & Planeta, J^STi - ^Ih'. Dotn., as I lh e I4h: America-Crimea V: Driblando e
entre outras inovagoes na telinha da Glo- Hf!' f-s : outros. 

As I6h: Brasd-Cnanya »-A- .4 tumw da Mont-
. r i j - j i ^ V-; .: f /'•'jf .<5®^ - tjs <•<» em 0 btcho papao, de Airon Barreto de Lacerda.bo, iala de recursos tecnicos e de bom .» A; . S 

'f Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de
humor no video. As inscribes podem ser J <j y , <§ Mar^o, 66, Centro (216-0237). Entrada franca, com
feitas na propria sexta pelo telefone 532- - <- j\ / ^ 1 _ distribuicao de senhas 30 minutos antes de cada
4308 (custa CR$ 1.500). Na Escola de Guel Arraes: 'workshop' na Fundi^ao sessao.
Artes Visuais do Parque Lage (Rua Jar- c^"^,do Mf"des 6a- as i8h, 20h. 22h: SeneNew

, ¦ n . ~ j' j- - . .. California video — A survey of open channels; dodim Botanico, 414), qucm Q& as dicas C O Antes disso, as 16h e 17h, na EAV, have- videomaker norte-americano. Bruce Yonemoto. As
videomaker americano Bruce Yonemoto. ra uma outra exibigao de videos do Lonsz 18h: The, animals — Finally: Eric Bunion & The
No sabado, ele da uma palestra as 18h, Beach Museum of Art, de Los Angeles" a"'n'als- As 20h: exibifao do video-show Freddie King
com entrada franca, seguida de exibigao California. Informagoes pelo telefone
de lima serie de Videos do artista visual. 226-1879. as 1 Sh: Texas pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis

Joplin...). As 20h: The animals — Finally: Eric Bur-
don & The animals. As 22h: Freddie King — Live 1972

' — ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦hhb — Messin with the blues. Dom., as 18h: Freddie King
RECAUENnAf'ABC — Live 1972 ~i Messin with the blues. As 20h: Texas

8j|S pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis Joplin...). As
22h: The Animals — Finally: Eric Burdon & The

? Nao amaras (Krotki film O milosci, Sao futurista-pessimista do ano de 2020, animals. Centro Cultural Candida Mendes. Rua Joana
Polonia, 1988), de Krzysztof Kieslows- precursor de Blade runner e varios do Angelica, 

63, ipanema (267-7295). crs 120.

ki. Jovem obcecado pela vizinha do pre- genero. Este se passa numa Manhatan ilSsS&SHv^Africa. As
dio em frente da uma de voyeur e acaba destruida pela tecnologia, em que a po- 2ih: Michael Jackson e sua histdria, documentario
levando a paixao platonica as ultimas pulapao sobrevive a base de um com- sobrejV1^ e 0^^.^pJtar 

T1S ^em pag0 do
^ . . , . ^ mundo. Dom., as 18h30: The reality of my surroun-

consequencias. Conhece-a pessoalmente posto sintetico. Ha algo muito errado dings — Fishbone. As i9h30: Afostra Spider de videos
depois de passar semanas observando-a com o alimento, e a coisa fica feia quan- ~~ Dance Cra=y- As 2ih: Bee Gees — One for ail tour,

. ¦ 1 ,, , , show realizado pelo grupo na Australia, no ano deatraves de uma luneta, e a senhora pas- do um policial descobre do que ele 1989. Casa de Cuitum Laura AMm, A v. vieira Souto,
sa a lhe dar alguma bola. O filme e uma feito. Descobre-se que a cidade e total- 176 (267-1647). crs 100.
adaptagao para o cinema de um capitu- mente manipulada por uma minoria, Spider — As 17h: Exibi^ao de Mr. Bungle live in
lo da serie de TV Decalogo, uma visao que come do bom e do melhor, e que o
contempOranea desenvolvida pelo dire- sistema subsiste de pequenas falcatruas. franca.
tor polones sobre os Dez Mandamen- 
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? No mundo de 2020 (So^lent green^ Rioxy^^Hi^ e (Bota-
EUA, 1973), de Richard Fleischer. Vi- 'NSo amarit': 'voyeurismo' aobHitio
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Guel Arraes: 'workshop' na Fundição

Não amará*': 'voyeurismo' «obsessão
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Duas 
grandes pedidas para quem quer

arriscar a vida como videomaker. No
Shopping Cultural Fundição Progresso
(Rua dos Arcos, 28, Lapa), Guel Arraes
dá um workshop na sexta (das 19h30 às
22h30) e no sábado (das 14h30 às 18h30).
O diretor de Armafão Ilimitada, Progra-
ma Legal, TV Pirata e Casseta & Planeta,
entre outras inovações na telinha da Glo-
bo, fala de recursos técnicos e de bom
humor no vídeo. As inscrições podem ser
feitas na própria sexta pelo telefone 532-
4308 (custa CR$ 1.500). Na Escola de
Artes Visuais do Parque Lage (Rua Jar-
dim Botânico, 414), quem dá as dicas é o
videomaker americano Bruce Yonemoto.
No sábado, ele dá uma palestra às 18h,
com entrada franca, seguida de exibição
de uma série de vídeos do artista visual.

Marco Antonio Cavalcanti

RECOMENDAÇÕES

Centro Cultural Banco do Brasil — 3o Cinema-
Criança/Mostra Internacional de Filmes e Videos
para Infância e Juventude. 6a. às 11 h: Exibição de
Amêrica-Criança V: Driblando; Pequeno planeta per-
dido e outros. Às 15h: Brasil-Crianca IV: O saci. Às
16h30: Direitos do coração: série produzida por Thêrè-
se Descary. Às I8h30: Brasil-Criança I: Os Trapa-
Ihões e a árvore da juventude, filme do trio trapalhão
dirigido por José Alvarenga Jr. Sáb., às 1 Ih e 14h:
América-Crianca IV: A guitarra de lata e outros. Às
16h: Brasil-Criança V: Meu pé de laranja Uma. Às
19h: Amèrica-Criança III: Meus oito anos e outros.
Dom., às 1 Ih e 14h: Amèrica-Criança V: Driblando e
outros. Às 16h: Brasil-Criança VI: A turma da Môni-
ca em O bicho papão, de Airon Barreto de Lacerda.
Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de
Março, 66, Centro (216-0237). Entrada franca, com
distribuição de senhas 30 minutos antes de cada
sessão.

Fontes: Movie Market (17 lojas no Rio e Grande
Rio), V.C.Rio (Jardim Botânico) e Video 3 (Bota-
fogo).

Aprenda a ser

um 
'videomaker'

Antes disso, às 16h e 17h, na EAV, have-
rá uma outra exibição de vídeos do Long
Beach Museum of Art, de Los Angeles,
Califórnia. Informações pelo telefone
226-1879.

? A família (La famiglia, Itália, 1987),
de Ettore Scola. Aventuras e desventu-
ras de uma família bem italianona, con-
finada entre quatro paredes, sem uma
só cena externa. A ágil direção se encar-
rega de combater o tédio. Um integran-
te do clã conta a história da família,
explorando a tradição e revolvendo o
que há de mais bem-humorado em cada

parente. Tudo começa com o nascimen-
to do narrador e acaba com seu aniver-
sário de 80 anos. Sutil fotografia, que
lembra a forma como o próprio Ettore
Scola dirigiu o filme O baile.

? No mundo de 2020 (Soylent green,
EUA, 1973), de Richard Fleischer. Vi-

Cândido Mendes — 6a, às 18h, 20h. 22h: Série New
Califórnia video — A survev of open çhannels; do
videomaker norte-americano, Bruce Yonemoto. Às
18h: The animais — Finally: Eric Burdon & The
animais. Às 20h: exibição do video-show Freddie King

Live 1972 - Messin with the blues. Às 22h: Texas
pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis Joplin...). Sáb..
às 18h: Texas pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis
Joplin...). Às 20h: The animais — Finally: Eric Bur-
don & The animais. Às 22h: Freddie King — Live 1972

Messin with lhe blues. Dom., às 18h: Freddie King
Live 1972 — Messin with the blues. Às 20h: Texas

pop festival 1969 (Led Zeppelin, Janis Joplin...). Às
22h: The Animais — Finally: Eric Burdon & The
animais. Centro Cultural Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica, 63, Ipanema (267-7295). CRS 120.

Casa de Cultura Laura Alvim — Sáb., às 19h:
Exibição do vídeo-show B.B. King live in África. Às
21h: Michael Jackson e sua história, documentário
sobre vida e obra do pop star mais bem pago do
mundo. Dom., às 18h30: The reality of mv surroun-
dings — Fishbone. Às 19h30: Mostra Spider de vídeos

Dance Crazy. Às 21h: Bee Gees ¦— One for ali tour,
show realizado pelo grupo na Austrália, no ano de
1989. Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176(267-1647). CRS 100.

Spider — Às 17h: Exibição de Mr. Bungle live in
Toronto. Sáb., na Spider, Rua Visconde de Pirajá,
207/Sobreloja 214, Ipanema (521-8040). Entrada
franca.

Drácula
Mulher solteira procura
Os imperdoáveis
Instinto selvagem
A fortaleza
O guarda-costas
Jogos patrióticos
Perfume.de mulher
A mão que balança o berço
Tomates verdes fritos
Mudança de hábito
Ladra e sedutora
A morte lhe cai bem
Sucesso a qualquer preço
Meu primo Vinny

? Não amarás (Krotki fílm o milosci,
Polônia, 1988), de Krzysztof Kieslows-
ki. Jovem obcecado pela vizinha do pré-
dio em frente dá uma de voyeur e acaba
levando a paixão platônica às últimas
conseqüências. Conhece-a pessoalmente
depois de passar semanas observando-a
através de uma luneta, e a senhora pas-
sa a lhe dar alguma bola. O filme é uma
adaptação para o cinema de um capítu-
lo da série- de TV Decálogo, uma visão
contemporânea desenvolvida pelo dire-
tor polonês sobre os Dez Mandamen-
tos. Surpreende pela sutileza com que o
mandamento "Não desejar a mulher do
próximo" é tratado.

são futurista-pessimista do ano de 2020,
precursor de Blade runner e vários do
gênero. Este se passa numa Manhatan
destruída pela tecnologia, em que a po-
pulação sobrevive à base de um com-
posto sintético. Há algo muito errado
com o alimento, e a coisa fica feia quan-
do um policial descobre do que ele é
feito. Descobre-se que a cidade é total-
mente manipulada por uma minoria,
que come do bom e do melhor, e que o
sistema subsiste de pequenas falcatruas.
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Chope, samba e rock em Friburgo
este sábado, Fribur
go vai embarcar

num típico clima alemão
com a 29a Festa do Co-
lonizador, no Nova Fri-
burgo Country Clube.
As 19h, será aberto o
primeiro barril de chope
e a música começará a
animar três ambientes.
São esperadas sete mil
pessoas no clube situado
em meio a 80 mil metros
quadrados de jardins,
onde as principais atra-
ções são os três lagos que
abrigam patos, marrecos
e garças. Um dos desta-
ques do cenário é o úni-
co exemplar das Améri-
cas da raríssima ginko
biloba, árvore imperial
chinesa.

Este ano a festa terá

algumas modificações.
Em vez de pagar caro
pelo caneco, o freqüen-
tador compra o ingresso
e, na festa, paga o que
consumir. O copo de 500
ml vai custar CR$ 150.
Quem quiser expandir a
energia proporcionada
pelo chope, que vai rolar
farto, terá à disposição.

todo tipo de música. No
ginásio, a banda germâ-
nica Tannebaum se en-
carrega de dar o tom tí-
pico á festa. Os
românticos podem optar
pelo salão social,, onde o
grupo Sayghon vai estar
a postos com música po-
pular brasileira e samba.
Já os moderninhos,
adeptos do rock, funk e
dance, vão ocupar as
quadras externas coman-
dadas pela Discoteque
Los Gringos.
O 29a Festa do Colonizador —
Neste sáb., a partir das 19h,
no Nova Friburgo Country
Clube. Parque São Clemente, s/
n° (0245/22-9552 e 23-3501). In-
gressos: CRS 600 (homens),
CRS 400 (mulheres) e CRS 500
por pessoa (mesa com 4 luga-
res). Menores de 18 anos não
entram.

ESPORTE

CABO FRIO
Ednardo — Nesta sexta, sábado e domingo, às 23h, o
compositor e cantor Ednardo faz show com seus
maiores sucessos, no Argonautas. Rua Major Bele-
garde, 115 (0246/43-3955). CRS 500 (couvert artísti-
co) e CRS 300 (consumação mínima).

chocolates e geléias de vários estados do país, além de
países como Argentina, Uruguai e Paraguai. No Pa-
vilhão de Exposições. Rua Prefeito Manoel Guilher-
me Barbosa, 375, Centro. Entrada franca.

FRIBURGO
Show — Neste sábado, às 22h, o cantor e guitarris-ta Cláudio Schttino se apresenta no Caledônia 746
American Bar, com repertório de MPB e músicas
internacionais. Rua Joaquim José da Silva, 746, Vale
do Caledônia (0245/22-7297). CrS 120 (couvert artís-
tico), sem consumação mínima.

Clássico — Neste sábado, às 21h, o duo Carlos
Alberto Rodrigues (flauta) e Cristina Mendonça (pia-no) se apresenta no Hotel Auberge Suisse. No reper-
tório, músicas de Bach, Ravel, Beethoven e Fauré.
Rua 10 de Outubro, s/n°, Amparo (0245/41-1270).
CRS 300.

NOVA IGUAÇU
Double You — Neste domingo, às 21h, o grupoitaliano de dance-music Double You faz show no
RioSampa. No repertório, hits como lVho's foolingwho e a cover Please don't go. Antes e depois do show,
som com os DJs Wlladmyr e Jorge Capacete. Rodo-
via Presidente Dutra, Km 14 (767-4662 e 768-1759).
CRS 600 (antecipado).

MIGUEL PEREIRA
Fred Carva — Neste sábado e domingo, às 23h, o
vocalista Fred Carva se apresenta no Festival da
Truta do Caçarola. Av. César Lattes, 803 (024 /84-4379). O couvert artístico custa CRS 350, e o menu
completo do festival, incluindo entrada, sobremesa e
meia garrafa de vinho, custa CRS 890 por pessoa.

Feira — Nesta sexta, sábado e domingo, das 14h às
17h, Feira Nacional de Artesanato (FENART), que
abriga estandes de artesanatos em couro, tecidos,
camurça, bijuterias, móveis, utilidades domésticas,

MAUA.
Música Ligeira — Neste sábado e domingo, às 21 h,
o grupo formado por Mário Manga e Rodrigo Ro-
drigues apresenta o show Hollywood e a música, com
participação do violonista Fábio Tagliaferri, no Tea-
tro da Montanha. Estradado Maringá, s/n°. CRS 500.
e CRS 350 (classe artística e crianças).

PARATI
II Encontro de Cravistas — Neste sábado e do-
mingo, às 21h, na Igreja de Santa Rita, no Largo de
Santa Rita, acontecem os concertos do Encontro de
cravistas. A atração deste sábado é o cravista francês
Kenneth Gilbert. No domingo, é a vez de Hugo
Reyne (flauta doce), Philipe Pierlot (viola de gamba)
e Vincent Dumestre (alaúde). Entrada franca.

PETRÓP0L1S
Kid Abelha — Neste sábado, às 22h, o Kid Abelha
faz show no Petropolitano. Na pauta, antigos hits e
as músicas do novo LP lê iê iê, entre elas Eu tive um
sonho. Após o show, discoteca até 4h. Av. Roberto da
Silveira, 82 (0242/43-6718). CRS 700.

Boca Livre — Neste sábado, às 20h, o grupo vocal
formado por Zé Renato, Maurício Maestro, Louren-
ço Baeta e Fernando Gama faz show na inauguração
do Shopping Vilarejo, em Itaipava. Estrada União
Indústria, Km 10,3, em frente ao Centro Municipal
de Convenções (0242/22-3483). Entrada franca. •

Jazz 1 — Neste sábado, a partir das 16h, a banda
T-Rio formada por Luizão Maia (baixo), Fernando
Moraes (teclados), Enéas Costa (bateria), Tino Ju-
nior (sax) e Bidinho (trumpete) faz a happy hour do
Shopping Vilarejo. Estrada União Indústria, Km10,3- Entrada franca.

Jazz 2 — Neste sábado, a partir das 21h30, o Quarte-to Jazz e Bossa se apresenta na Bottega Conti. Estra-da União Indústria, 10.510, Itaipava (0242/22-3480).O restaurante não cobra couvert artístico.

Jordan vs.Bird — Mega Drive, 2 jogadores. Lança-
mento Tec Toy.

Um game para quem sonha fazer parte do dream
team. O jogador tem duas excelentes opções na teli-
nha: encarnar o monstro do basquete Michael Air
Jordan ou o craque Larry Bird, que há pouco tempo
abandonou as quadras. O jogo tem três modalidades:
o campeonato de enterradas, o de arremesso de três
pontos e o que se chama um contra um. A dica é
estudar bem as habilidades de cada atleta e executar
as jogadas com o máximo de velocidade.

Road Rash — Mega Drive, 5 fases/25 corridas, 2
jogadores, joystick. Lançamento Eletronic Arts.

O ronco dos motores dá a largada para mais uma
corrida de moto. Você deve chegar entre os quatro
primeiros. Nessa luta vale chutar e socar os oponen-
tes. Os acidentes são espetaculares. Cuidado com
carros, árvores, vacas na pista e policiais.

Olympic Gold — Master System, Mega Drive e
Game Gear; 7 eventos diferentes, de 1 a 4 jogadores.Lançamento Tec Toy.

As emoções dos jogos olímpicos de Barcelona jáestão à disposição dos gamemaníacos. As modalida-
des: 100 metros rasos, 110 metros com barreiras,
arremesso de martelo, salto com vara, arco e flecha,
saltos ornamentais e 200 metros de nado livre. Para
dar mais charme ao jogo, foram reproduzidas as
cerimônias de abertura, encerramento e entrega demedalhas.

PRE-HIST0RIC0
Joe & Mac — Super Nintendo, 11 fases, 1 ou 2
jogadores, joystick. Lançamento Nintendo.

Em um passado distante, quando fast food era
sinônimo de alimentos ligeiros demais para serem
pegos, dois simpáticos rapazes da caverna (Joe e
Mac) viviam comendo e gozando a vida. Certo dia,
homens de Neanderthal invadiram sua aldeia espan-
tando os bebês-da-caverna, que fugiram para a selva.
Sua missão é recuperá-los e levá-los a salvo.

Chuck Rock — Game Gear, 5 fases, 1 jogador,lançamento Tec Toy.
Chuck Rock é um simpático homem da caverna, e

está furioso porque o selvagem Gary Critter seqües-
trou sua adorável Ophelià. Entre muitas barricadas e
pedradas, ele terá que enfrentar mostros horríveis,
escalar montanhas, nadar nos oceanos, cruzar flores-
tas e atravessar as gélidas planícies do Ártico. O
jogador deve ajudar o nosso amigo a recuperar sua
adorável Ophelia.

GUERRA
Desert Attack Helicopter — Mega Drive, 10 fa-ses, 1 jogador, joystick. Lançamento Tec Toy.
? No comando do helicóptero TC-7 Twin Cobra, o
jogador deve enfrentar uma dura batalha para pene-trar na fronteira de Kaban. Comandada pelo demen-
te tirano Anzinga, a nação vive em estado de pobreza,mas possui um potente exército. O jogador possuipara sua defesa a metralhadora dupla e um supri-mento de bombas. Fique atento aos itens que surgem
na tela esperando que eles se aproximem para pegá-los. Na tela de Configuração deixe a opção rapid jireno on.

TERROR
Decap Attack — Mega Drive, 7 fases com 3 rodadasem cada, 1 jogador, joystick. Lançamento Tec Toy.? Neste jogo você é um ser de duas cabeças — umavoadora e outra com olhos na barriga. Sua missãoconsiste em enfrentar um verdadeiro exército demonstros e remontar as partes de sua ilha em formatode corpo. Abra todas as estátuas de pedra que encon-trar. Elas contêm diversos itens de que você precisa.Mas, cuidado, alguns inimigos costumam se esconderdentro delas.

8/10 a 14/10/1993



Franpoise^^^^H

• , N

% 
* 

<ji.

Evandro Mesquita: atra^fio da Alvorada

lit¦ ft
Jt
f

 Annie Leibovitz

jazz

I 
PIN^

wrT

Opus
o mezzo soprano 6 tema do programa na Opus 90 nosto domingo

——

. _  ,_. ._, .„ ,._. ,,sr«,---;-5riK¥v -. jjif Aimumlb*ptmr¦'ir,mwt,niigncenoirir TTiT'i"tfflwir rinT'fiviiMfflfjtoyj-T^;riM5*?**a'fWlffMff1lffi^ i?-,?^ga*fy.'* &z~-. ~.frg?^.'1 -?•-'-• :7r"':

|| 

As FM no Rio Hit 
' 

1 1 (1 fl|HHHH|HH^^^p :: -^ 
op 03

CX3 -2C 00 O

lits.il Jlfl f! itiil! Jul si Jligfilliii i! Il It § I iff is
mtz s sil&l 1 - Sf is §Ie 

' 
^ {• S. * « v «a. a S. |® ig S.il 1 2a 

®g 
fei

J= -g 5, -wS «aO CO ra O 03 S ^ - O TO §- P .a o o c o E co O o ^ SS t- - % ora" -=^>
¦iloVVa-1 E <|- 

1. « -5 
|o 

°- 
5^--§i I ! -p s 

£*:§<U TO -=J it CO -3 O
¦ |_l 

" s! 
_fj 

°-J Is 
s 2 I s

I 89,3 90,3 92,S 93,3 94,1 94,9 95,7 9S,5 | 98,1 j 9^9) 99,7 |1«0,sjl0f,3 >02,S <02,9 103,7 >04,5 (OS,t >06,7 107,9

Quarta, 1 3

Viagem musical em torno de

MONA BITTENCOURT
este domingo, a
Opus 90 coloca no

ar um especial com uma
unanimidade internacio-
nal, a cantora lírica Jess-
ye Norman. O mezzo so-
prano de 48 anos,
apelidada de Jessye
Enormous, por conta de
suas dimensões físicas, já
se apresentou com os
maiores regentes de todo
o mundo. No programa
da Opus, fãs brasileiros
como o diretor teatral
Sérgio Britto, o drama-
turgo Mauro Rasi, o te-
nor Paulo Barcelos e o
barítono Nelson Portela
vão comentar as perfor-
mances da artista.

O público também
vai conhecer as manias,

os gostos e a intimidade
da cantora através do
depoimento de Fátima
Figueiredo, gerente mu-
sical de clássicos e jazz
da gravadora PolyGram,
profunda conhecedora
da vida de Norman. O
repertório selecionado
por Antônio Hernandez
contém, entre outras pé-
rolas, seleções da ópera
Carmem, de Bizet; A
morte de Isolda, de Wag-
ner, regida por Herbert
Von Karajan; ária da
ópera Ariane em Naxos,
de Strauss; e ainda can-
ções de Schubert,
Brahms e Strauss; além
de spirituals.

? Especial Jessye Norman —
Dom., das I5h às I7h, na Opus
90 (90.3 MHz).

Norman
Artnie Leibovitz

O mezzo soprano é toma do programa na Opus 90 nosto domingo

? SEXTA NA OPUS 90
Clássicos em FM — A partir das 20 horas —
Reprodução digital (CDs e DATs): La Poule, Me-
nuet, L'Enharmonique e L'Egyptienne, de Rameau
(Paillard - AAD - 12:30); Sonata para violoncelo e
piano, op. 65, de Chopin (Rostropovitch, Argerich -
AAD - 29:20); La plus que lente - Valse, de Debussy
(Fil. Londres, Herrmann - AAD - 6:15); Concerto n°
I, em Dó maior, para violoncelo e orquestra, de Haydn
(Yo-Yo Ma, OC Inglesa, Garcia - DDD - 23:41);
Abertura e Danças Polovitsianas, da Ópera Príncipe
Igor, de Borodin (OS Atlanta, Shaw - DDD - 22:08);
Sonata n" 4, em Mi bemol, op. 7. de Beethoven (Arrau
- Grav. 1964 - ADD - 31:12); Ponteio, de Santoro
(George Kaszas - AAD - 4:44); Concerto em Ré
maior, para violino e orquestra, op. 77, de Brahms
(Mutter. Fil. Berlim, Karajan - DDD - DDD - 40:04);
Tocata em Dó maior (Prelúdio, Adàgio e Fuga), de
Bach-Busoni (Horowitz, ao vivo, 1965 - AAD -
17:20); Concerto em Lá maior, para clarinete e orques-
tra. K622, de Mozart (Brymer, Os Londres, Davis -
ADD - 27:20); Sonata em sol menor, de Cimarosa
(Puyana - AAD - 2:45): Prelúdio do terceiro ato da
Ópera Lohengrin, de Wagner (Fil. Berlim, Tennstedt -
DDD - 2:57).
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A SEMANA

Som de casa — Evandro Mesquita é a
atração desta quarta, às 22h, no Som de
casa, da Alvorada FM (95.7 MHz). Gra-
vado no Itanhangá, na Barra, na casa do
cantor, compositor e ator, o programa vai
fazer um balanço da carreira de Evandro e
tocar seus sucessos desde os tempos da
Blitz ( Você não soube me amar) até o novo
disco Almanaque sexual dos eletrodomésti-
cos e outros animais (Só eu de negão).

Vozes do jazz — Nesta quarta, às 21h, o

programa Vozes do jazz, da MEC AM

(800 KHz), vai apresentar os cantores Bill
Henderson e Caterine Valente. Na voz da
cantora de origem latino-germânica, que
fez sucesso nos anos 50 com seu timbre

grave, a música Sweet Geórgia Brown,
com acompanhamento da orquestra de
Count Basie. E, com Henderson, sucessos
como The lamp is low e / see your face
before me.

Imbroisi
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^^nSISo II V 
' mmm Domenica, Erik Estrada, Peter

TVS-13hlS I Lawfcrd e outros. Inglaterra, 1984.
(Danger Zone II) de Geoffrey G. ¦ , iWMfp Dura?ao: 84 min.
Bowers. Com Jason Williams, Ro- K ' I^rRX Comedia. Familia em plena deca-
bert Randon, Jane Higginson e ou- ^R l^^Br.7 U M dencia financeira tern um patriarca,
tros. EUA, 1988. I ^§? t Parsifal, daqueles tipos totalmente
Durafao: 95 min. | . I trambiqueiros e, ainda por cima, hi-
Policial. Chefe de quadrilha sai do Kt^H j* % pocondriacos. A salvagao pode es-
xadrez e rapta namorada de poli- 9 sjtj w tar num jantar de negocios, em sua
cial para tentar captura-lo numa Br propria casa, onde os familiares de-
armadilha. Vai todo mundo parar p? - SJkI vem tentar passar a imagem de san-
num deserto mexicano e ali come- /X tos integrantes de um doce lar. A
?a_o corre-corre entre policia e la- coisa desanda. E surgem hilarias ce-
drao. A brincadeira so acaba em nas, protagonizadas pelo comicoLas Vegas. «0 veredicto': drama Tony Curtis. ??

ARIELLA O VEREDICTO IRMAOSDESANOUE
TV Bandeirantes - 21h30 TV Globo - lh TV Bandeirantes - 2h

De John Herbert. Com Nicole Puz- (The veredict) de Sidney Lumet. (Blood brothers) de Robert Mulli-
zi, Christiane Torloni, John Her- Com Paul Newman, Charlotte gan. Com Richard Gere, Paul Sovi-
bert, Herson Capri, Laura Cardoso Rampling, Jack Warden, James no, Tony Lo Bianco, Lelia Goldoni,
e outros. Brasil, 1980. ^fAon,> oS"san Benenso e outros. Yvone Wilder e outros. EUA, 1978.

n " • wti *
Duracao: 100 mln. Drama. Paul Newman faz o papel _ 

"""I

Drama. Garota de classe media al- do advogado-de-porta-de-cadeia, Dran,»: I™aos de sanfue e de neu"
ta vive entediada e em crise exis em franca decadencia, diante de um roses dividem poucas alegnas e mui-ta vive entediada e em crise exis- aoarentemente simnles canaz tos dissabores em familia. O chefe
JJJJJ* 

a algurna lden" de lhe devolver alguma au'to-con- do cla 8oza do irmao, marcando
Desmaia u 1'4 

° cor'3ln ° P en° fianpa. So que a coisa complica. Ele encontro com uma prostituta que euesmaia absolute como anna para se rebe- pega pe,a frente um promoFtor ines. fanatica religiosa. Seu filho so se
lar contra a familia. A historia da crupuloso, que faz de tudo para se mete em encrenca com uma turma
rebelde sem causa e baseada no dar bem. A salva^ao so vem no peso-pesado. A mae agiienta tudo,
livro homonimo de Cassandra final, quando surge em campo uma descontando paranoias no filho
Rios, que tambem fez o roteiro. inesperada testemunha. ?? mais novo. ?

•MHIWITIIIMIfllllHIIHI mm  -"TT——fUrJ

NAO PERCA

ZONA DE PERIOOII
TVS - 13hl5

(Danger Zone II) de Geoffrey G.
Bowers. Com Jason Williams, Ro-
bert Randon, Jane Higginson e ou-
tros. EUA, 1988.
Duração: 95 min.
Policial. Chefe de quadrilha sai do
xadrez e rapta namorada de poli-ciai para tentar capturá-lo numa
armadilha. Vai todo mundo parar
num deserto mexicano e ali come-
ça o corre-corre entre policia e la-
drão. A brincadeira só acaba em
Las Vegas. * 'O veredicto': drama

ARIELLA
TV Bandeirantes - 21h30

De John Herbert. Com Nicole Puz-
zi, Christiane Torloni, John Her-
bert, Herson Capri, Laura Cardoso
e outros. Brasil, 1980.
DuraçSo: 100 min.
Drama. Garota de classe média al-
ta vive entediada e em crise exis-
tencial. Em busca de alguma iden-
tidade, usa o corpinho pleno e
absoluto como arma para se rebe-
lar contra a família. A história da
rebelde sem causa é baseada no
livro homônimo de Cassandra
Rios, que também fez o roteiro. *

Drama. Paul Newman faz o papel
do advogado-de-porta-de-cadeia,
em franca decadência, diante de um
caso aparentemente simples, capaz
de lhe devolver alguma auto-con-
fiança. Só que a coisa complica. Ele
pega pela frente um promotor ines-
crupuloso, que faz de tudo para se
dar bem. A salvação só vem no
final, quando surge em campo uma
inesperada testemunha. ??

Loucuras de uma
primavera

TV Globo - 22h30
(Milou em Mal) de Louis
Malle. Gom Michel Picoli,
Miou-Miou, Michel Du-
chassoy e Paulette Du-
bost. França, 1989.
Comédia. Na primavera
francesa de 1968, enquan-
to explodem manifesta-
ções estudantis e greves de
operários mundo afora,
uma família se reúne para
o funeral da matriarca.
Os herdeiros se juntam em
torno do cadáver da velha
senhora para disputar
uma herança, antes que a
revolução mude os rumos
da economia francesa. A
briga rende intrigas e boas
gargalhadas pela forma
sarcástica com que Louis
Malle vê a tragicomédia
familiar. ??? Cena da tragicomédia do francês Louis Malle

FILMES DA TV

8/10 a 14/10/1993

Cenas de

loucura

em família

Sexta 
é dia de Louis Malle. O dire-

tor de Adeus, meninos dirige Lou-
curas cie uma primavera na TV Globo,
às 22h30, reunindo em torno de uma
matriarca morta herdeiros mucho lou-
cos. O corpo inerte da velha senhora
não sai de cena. À sua volta, o clã
discute o que fazer com a herança,
enquanto, no resto da França de
1968, explodem greves operárias e
manifestações estudantis. O filme
rende hilárias situações a partir da
lente sarcástica de Louis Malle. A
tragicomédia em família dá o tom
certo à produção francesa de 1989.

Quando fala o coração, o clássico
de Alfred Hitchcock, de 1945, tempe-
ra com suspense a madrugada de sá-
bado na TV Manchete (às 2h30).
Num hospital psiquiátrico, um dire-
tor é substituído por outro. Uma par-
te da equipe é contra a mudança e
não precisa de muito esforço para
descobrir que o novo chefe (Gregory
Peck) tem algo de errado. Desmaia
no meio de uma cirurgia e demonstra
atitudes um tanto estranhas. Mas a
psicanalista Constance (Ingrid Berg-
man) se apaixona pelo moço e desço-
bre que ele sofre de amnésia. Para
piorar, o recém-chegado ainda é
acusado de assassinato. Ela começa a
tratá-lo através da análise de seus
sonhos, e há uma impecável seqüên-
cia de pesadelos surrealistas, fruto da
assessoria de ninguém menos que
Salvador Dali.

A noite de domingo fica mais ca-
liente com Vidas amargas, à lhlO, na
TV Globo, com James Dean no papel
do rebelde, claro. O garotão Cal se
rebela contra tudo e contra todos
numa paranóia familiar que tem mo-
tivo. O pai o rejeita por ver no filho
traços da mãe, uma destemperada
que largou a família para cair no
mundo da prostituição. Para comple-
tar a neurose, Cal não se dá nada
bem com o irmão e ainda curte uma
paixão complicada pela noiva do ma-
no. Há quem diga que essa é a melhor
atuação de James Dean em sua cine-
matográfica carreira-relâmpago (Ju-
ventüde transviada e Assim caminha a
humanidade). De qualquer forma, é
uma belíssima adaptação do romance
de John Steinbeck.

PROGRAMA 48

ONDE ESTÁ PARSIFAL?
TVS - 2h

(Where is Parsifai?) de Henri Hei-
man. Com Tony Curtis, Cassandra
Domenica, Erik Estrada, Peter
Lawfcrd e outros. Inglaterra, 1984.
Duração: 84 min.
Comédia. Família em plena deca-
dência financeira tem um patriarca,
Parsifai, daqueles tipos totalmente
trambiqueiros e, ainda por cima, hi-
pocondríacos. A salvação pode es-
tar num jantar de negócios, em sua
própria casa, onde os familiares de-
vem tentar passar a imagem de san-
tos integrantes de um doce lar. A
coisa desanda. E surgem hilárias ce-
nas, protagonizadas pelo cômico
Tony Curtis. ??

O VEREDICTO
TV Globo - lh

(The veredict) de Sidney Lumet.
Com Paul Newman, Charlotte
Rampling, Jack Warden, James
Mason, Susan Benenso e outros.
EUA, 1982.

IRMÃOS DE SANGUE
TV Bandeirantes - 2h

(Blood brothers) de Robert Mulli-
gan. Com Richard Gere, Paul Sovi-
no, Tony Lo Bianco, Lelia Goldoni,
Yvone Wilder e outros. EUA, 1978.
Duração: 116 min.
Drama. Irmãos de sangue e de neu-
roses dividem poucas alegrias e mui-
tos dissabores em família. O chefe
do clã goza do irmão, marcando
encontro com uma prostituta que é
fanática religiosa. Seu filho só se
mete em encrenca com uma turma
peso-pesado. A mãe agüenta tudo,
descontando paranóias no filho
mais novo. ?
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OCAI4wSmMMRTI
\*t*>**>^ ^ £tf' - (The January man) de Pat O'Con-

De Joaquim Pedro de Andrade. Cgnfte 
'conteirio' 'de;poiida 

pe-
Com Grande Otelo, Paulo Jose, Jar- de a ajuda do irmao do Corpo de VlClflS 3IH3rC|3S
del Filho, Dina Sfat, Milton Gon- K'- 'Bombeiros) para investigar o assas- - XV Globo - lhlO
galves, Joana Fomm e outros. Bra- If 'arwnBfi^^^'sinato 

de 11 mulheres. A sequencia
sil, 1969. ¦ . de assassinadas tem algo em co- (East of Eden) de Ella Kazan.
Dura?5o: llOmin. BP mum: sao todas mo^as sqlitarias. ComzJames Dean, Julia Harris,
Comedia. Filme baseado no ro- r dupl? entra em cena a pedido do Kaymond Massey e Richard
mance de Mario de Andrade, con- prefeito de Nova Iorque e encontra ibavalos EUA 1955.a. historia do heroi a brasileira, toda sorte de obstaculos misteriosos j

auTstSocres^eu e Marios para desvendar o caso. Drama. Pai de familia ve em Cal
numa tribo amazonica entre de- roteiro *de 

^ oS^em (JameS Dean) a ^heldia e a dis-
lirios e aventuras, vai ,parar em mwrno que ganhou urn Oscar, em pliscencia da mae, que UIX1 dia
Sao Paulo. *? Grand. Ot.Io: 'Macunafana' _ 1987, por ofe^oda iua. ? abandonou a casa para se prosti-

tuir. O garotao rebelde se desen-
oBEIJONOASFALTO ' a tenda vmMELNA MOMfNTOdedecisAo tende com o pai, com o irmao e

TV Bandeirantes - 22h30 TVRio-22h30 TV Globo-2h20 ainda CUTte uma fossa porque

De Bruno Barreto. Com Tarcisio (The red tent) de Mickail K. Kalato- (The tuning de Herbert Ross. gOSta da noiva mano. iE O

Meira, Ney Latorraca, Lidia Bron- Zo. Com Sean Connery, Claudia Com ShirleyMacLaine. Anne Ban- melhor papel de Dean. ***
di, Christiane Torloni, Daniel Filho Cardinalc e Peter Finch. EUA, croft, Mickail Ba^shmkov Leslie ,¦ —
e Oswaldo Loureiro. Brasil, 1980. l91h & Brownle e 

j°utr°s- 
E^A'1911' 1

Durafa Dura^io: 119 min. Dram^ BsLarina reencontra amiga

superbeijo esteladcvptn- Arandir Aventnra. Grupo em expedi?ap pas- de con^^lria ds Jjale depois de

fNev Latorraca) num homem que sa maus bocados no Polo Norte. A anos sem^tenfar. Ela, que um dia

acaba de ser atropelado no meio da turma de. aventureiros sofre um aci- 
^u 

ma^ dM^i J^casmen-
rua. O beijo da morte provoca rea- dente no meio de uma nevasca e fica to, agor*An tuna filha em micio de

cdes contra o sujeito e faz a familia isolada, desesperada por contatos carreira. AWlha companheira faz

duvidar de sua macheza. Vira man- com a civilizasao. Sem nenhuma es- de tudo paraWdar a menina. Uma ^

chete de jornal e caso de policia. pecie de resgate a vista, a agonia das gra^s do filme e a sequencia de ^r.-

Surgem suspeitas criminals total- dita as regras da dura sobrevivencia cenas de bale cpm Baryshmkov Dean, em MU melhor papel

mente inesperadas. no gelo. ? foi sua estfeiano cinema. *? . ¦¦ [

tmm S -\WMIMi oiioolOamchicaho

(The American gigolo) de Paul Schrader.
Quando fala Com Richard Gere> Huu°n, Nina

coratao Drama- Richard Gere um
TV Manchete - 2h30 por mulheres a beira de um ataque de ner-

(Speelbound) de Alfred vos-Vive nas altas rodas at^ que se mete em

|; 
Hitchcock. Com Ingrid encrenca: apaixona-se pela mulher ck um

Dnra^ao: 111 min. • -,N , ' ft ^ o<. ^"TfvManchete-23h30
Suspense. Toda a equipe (A few days in Weasel Creek) de Dick
de um hospital psiquiatri- ^ ¦ ^ % Lowry. Com Mare Winninghan^ Jo^hn Ha-

gada^do' novo^iretor. ML Drama. Casal de jovens se encontra em

fia-se de que seja um irn- V; Weasel Creek, a situapao aperta
postor. Apaixonada, acontecimentos mudam seu rumo. ?

o 
ultimodosv!m!«it6es

sonhos. Aten^ao para • Ireland, Sylvia Miles outros. EUA, 1975.
sequencia flnal de sonhos, WL* }/. Drama. Detetive pede ajuda a um ex-detenlo
que contou com a surrea- Wp* Se para encontrar namorada desaparecida.
lista participacao de Sal- | iglg—~ Atentados e outros probleminhas criminais
vador Dali. ??? Ingrtd Beitpnan * uma paleanaMata no neiie <* niieneoe* 

mudam 
o rumo das invcstiga?oes. ?
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O CAUINDÁNO DA MORTB
TV Globo-22h35

(The Janury pan) de Pat 0'Con-
nor. Com Kçvin Kline, Susan Sa-
randon, Mary Elizábeth Mastranto-
nio e outros. EUA, 1989. ^
Comédia. Comissário dé; polícia pe-
de a ajuda do irmão do Corpo de
Bombeiros) para investigar o assas-
sinato de 11 mulheres. A seqüência
de assassinadas tem algo em co-
mum: são todas moças solitárias. A
dupla entra em cena a .'pedido do
prefeito dé Nova Iorque e encontra
toda sorte de.obstáculos misteriosos
e hilários para desvendar o caso. O
roteiro é de John Patrick.Shanley,,o
mesmo que ganhou um Oscar, em
1987, por O feitiço da lua. ?

MACUNAÍMA
TVE - 22h

De Joaquim Pedro de Andrade.
Com Grande Otelo, Paulo José, Jar-
dei Filho, Dina Sfat, Milton Gon-
çalves, Joana Fomm e outros. Bra-
sil, 1969.
Duração: 110 min.
Comédia. Filme baseado no ro-
mance de Mário de Andrade, con-
ta a história do herói à brasileira,
cheio de preguiça e vazio de cará-
ter. O moço em questão cresceu
numa tribo amazônica e, entre de-
lirios e aventuras, vai ,parar em
São Paulo. ??

Vidas amargas
íi TV Globo - lhlO

(East of Eden) de Elia Kazan.
ÇtímlJames Dean, Julia Harris,
Hüaymond Massey e Richard

^avalos. 
EUA, 1955.

Drama. Pai de família vê em Cal
(James Dean) a rebeldia e a dis-
pliscência da mãe, que um dia
abandonou a casa para se prosti-
tuir. O garotão rebelde se desen-
tende com o pai, com o irmão e
ainda curte uma fossa porque
gosta da noiva do mano. É o
melhor papel de Dean. ???

ATENDA VERMELHA
TV Rio - 22h30

(The red tent) de Mickail K. Kalato-
zo. Com Sean Connery, Claudia
Cardinale e Peter Finch. EUA,
1971.

O BEIJO NO ASFALTO
TV Bandeirantes - 22h30

De Bruno Barreto. Com Tarcísio
Meira, Ney Latorraca, Lídia Bron-
di, Christiane Torloni, Daniel Filho
eÒswaldo Loureiro. Brasil, 1980.
Duração: 80 min.
Drama. O filme começa com um
superbeijo estalado por Arandir
(Ney Latorraca) num homem que
acaba de ser atropelado no meio da
rua. O beijo da morte provoca reá-
ções contra o sujeito e faz a família
duvidar de sua macheza. Vira man-
chete de jornal e caso de policia.
Surgem suspeitas criminais total-
mente inesperadas. ?

TV Globo-2h20
(The turung aõiilt) de Herbert Ross.
Com Shirley AlacLaine, Anne Ban-
croft, Mickáil Baryshnikov, Leslie
Brownie e mitros. EUA, 1977.
Duração: 119 mia.
Drama* Bailarina reencontra amiga
de conwahnia de balé depois de
ancís semitençar. Ela, que um dia
abriu mão/da dança pelo casamen-
to, agora tom uma filha em inicio de
carreira. AVvçlha companheira faz
dê tudo pan^ajudar a menina. Uma
das graças do filme é a seqüência de
cenas de balé cpm Baryshnikov —
foi sua estréiavno cinema. ??

Duração: 119 min.
Aventura. Grupo em expedição pas-
sa maus bocados nò Pólo Norte. A
turma de aventureiros sofre um aci-
dente no meio de uma nevasca e fica
isolada, desesperada por contatos
com a civilização. Sem nenhuma es-
pécie de resgate à vista, ã agonia
dita as regras da dura sobrevivência
no gelo. ?

QIQOLÔ AMERICANO
TV Globo - 22h35

(The American gigolo) de Paul Schrader.
Com Richard Gere, Lauren Hutton, Nina
Van Pallandt e outros. EUA, 1980.
Drama. Richard Gere é um gigolô querido
por mulheres à beira de um ataque de ner-
vos. Vive nas altas rodas até que se mete em
encrenca: apaixona-se pela mulher de um
político e se envolve num assassinato. ?

Quando fala o
coração

TV Manchete - 2h30
(Speelbound) de Alfred
Hitchcock. Com Ingrid
Bergman, Gregory Peck,
Leo G. Carroll e Rhonda
Fleming. EUA, 1945.
Duração: 111 min.
Suspense. Toda a equipe
de um hospital psiquiátri-
co espera, ansiosa, a che-
gada do novo diretor.
Quando ele vejà, descon-
fia-se de que seja um im-
postor. Apaixonada, a

psicanalista Constance
(Ingrid Bergman) desço-
bre que ele sofre de amné-
sia e decide defendê-lo,
tratando-o através de seus
sonhos. Atenção para a
seqüência final de sonhos,
que contou com a surrea-
lista participação de Sal-
vador Dali., **t*t

ALOUNS DIAS NO CAMPO
TV Manchete - 23h30

(A few days in Weasel Creek) de Dick
Lowry. Com Maré Winninghan, John Ha-
mond, Kevin Geer e outros. EUA, 1981.
Drama. Casal de jovens se encontra em
aventura on the road, rumo ao Texas. Só que
muita coisa rola na viagem. Na cidade de
Weasel Creek, a situação aperta e trágicos
acontecimentos mudam seu rumo. ?

O ÚLTIMO DOS VALENTÕES
TV Globo - 3hl5

(Farewell, my lovely) de Dick Richards. Com
Robert Mitchum, Charlotte Rampling, John
Ireland, Sylvia Miles e outros. EUA, 1975.
Drama. Detetive pede ajuda a um ex-detento
para encontrar namorada desaparecida.
Atentados e outros probleminhas criminais
mudam o rumo das investigações. ?
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fogos e filmes no Via Parque

j-g investimentos chegam a US$
2 milhoes) e para a primeira

do Cervantes. Sem es-
= Quecer diversao e arte, foram

IflPai , «„«s:SgM c construidos seis cinemas —
51® so quatro estao funcionando

¦¦¦¦¦¦¦¦||^^^B«^pH||^g|^' v3 esta semana — e uma enorme
casa de espetaculos, o Metro-
politan, que, sob comando de
Ricardo Amaral, deve

HpHHHH0f^l^^^HH^9^E[jj^^H^9§Ks9»i§3 abrir as portas em margo.
Mesmo ainda esbarrando

O Via Parquapromowavantoad««S5r*p5»|«iiiHarySlaira* comcom uma°brinhaou ou-
concorrencia vendendo tudo da grife paulista de roupas pena^ar iSSK nnVi*a Pre<?os abaixo do mercado. masculines Vila Romana e Parm.e ia
Entre as grandes lojas do Mesbla Moveis. Na area gas-shopping, estao uma enorme tronomica, destaque para P, 

Via¥aqtf^Wg ~ 
^e™d*Lojas Americanas, uma filial reslaurante Santetao'sTcuios tT ^ "° Cas"

2ffl 
dirrtlf °h pula:pu,a' no boliche' na ricanos Simplex (capazes de exibir um filme .inteiro

s°0fibC'"aa 
"S^ri "h° "150 aSS1-Si,r a uma exPosi5So em apenas um rolo, evitando aqueles cortes e irfiagens

a Pra?a de Ali- <lue ^presentam desfocadas). O som e dolby stereo com 2 mil watts de
sexta-feira, |S ^a Lf° P°t8ncia <os Enemas do Rio tern em media' 1.000
Arruda (que comecS S2i&£S? 

35 16h' 
KqUand° watts> e cinco ^anais por sala (equipadas, inclusive,

^^^^^¦^eTprimeiro 

disco). No sabado e a vez segunda e L 18h M^ras 
C,rq.U,"h° ~~ com um canal de Ieitura de subgraves, capaz de

Victor Biglione. Domingo tem Veroni- outros artistas estarao^mr^H«,? 
maIa^nstas reproduzir efeitos sonoros espetaculares, como o do

HP^a segunda vespera de feriado, a Intre- tre uma apresenta9ao e outra as 17h ha™S aulas de ^7 
d° 

fnema-catastrofe 
Terremoto). O conforto

TruPe faz suas estnpuhas no shopping. Marcio circo Durante 20 minnt^ nt L.-cf' • nao fica atras: as Poltronas sao do tipo padrao \
Mitarroyos e Nico Assungao encerram a maratona SSlTSl ' 

^ 1^° 
# grUp°' COm° aS d° Rox*' por exemplo.

^^^¦i-feira. 

Do lado de fora do shopping tambem tem . ° desenho das salas respeita as mais rigidas normas
Das 19h30 as 22h30 de terpa, dois canhoes de :— internaciofaais, incluindo ai distancia minima e incli-

^^^Waser 

fazem desenhos no ceu no espetaculo deno- CINEMA na^ao ideal. O grupo vai destinar uma das seis salas

^Hdo 

Sky Tracker. Mas a atra?ao maior e a quei- do Via Parque, provavelmente a Via Parque 6, parafogos de artificios, a partir das 20h. Com dez A partir desta sexta, entram em cena quatro das seis os chamados filmes dijiceis, especialmente europeus,

^^^¦tos 

de duragao, a queima tera direito a uma novas salas do shopping Via Parque — duas delas asiaticos e latinos.

^¦laf 

com 20 metros de altura e a um painel com com O fugitivo. No dia 15, as outras duas estarao /-iaiiitv do shopping. funcionando a todo vapor e, no proximo dia 29, e COMIDA
vez de serem abertos quatro novos cinemas no shop- Vaguear pelo shopping da fome: mais de 20 casas
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dm Hxta à próxima t»rça-falra
da grife paulista de roupas
masculinas Vila Romana e a
Mesbla Móveis. Na área gas-
tronômica, destaque para o
restaurante Santelmo's (cujos

Shows, fogos e filmes no Via Parque
ais um shopping center
na cidade. E o Via Par-

que, na Barra, que na última <
quinta-feira abriu suas portas
ao público. Foi um corre-cor-
re danado para levantar os
panos na data marcada e,
mesmo assim, menos de 150
das 234 lojas do shopping fí-
caram prontas a tempo. Mas
tudo bem. Shows, espetácu-
los circenses e filmes marcam
a inauguração do shopping
na cidade este fim de semana.

Quem gostar de bater per-
nas vai se esbaldar nos 90 mil
metros quadrados do Via
Parque, que promete abalar a

O Via Parqua promova avantoa
concorrência vendendo tudo
a preços abaixo do mercado.
Entre as grandes lojas do
shopping, estão uma enorme
Lojas Americanas, uma filial

investimentos chegam a US$
-g 2 milhões) e para a primeira

filial do Cervantes. Sem es-
quecer diversão e arte, foram
construídos seis cinemas —

® só quatro estão funcionando
esta semana — e uma enorme
casa de espetáculos, o Metro-
politan, que, sob comando de
Ricardo Amaral, só deve
abrir as portas em março.
Mesmo ainda esbarrando
com com uma obrinha ou ou-
tra pelos corredores, vale a
pena dar um pulinho no Via
Parque.
? Via Pague Shopping — Avenida
Alvorada, n° 3.000 (depois do Casa-
Shopping), Barra.

O maior centro esotérico da cidade
s místicos e esotéricos têm endereço
certo: o Mercadão de Madureira.

São dois pavimentos com 26 galerias e 650
lojas — um pólo dedicado ao misticimo
afro-brasileiro (umbanda e candomblé) e
oriental (budismo e meditação), que atrai,
aos sábados, 40 mil pessoas. Nas pratelei-
ras, livros de magia, gnomos, flores, velas,
tecidos para confecção de roupas para
entidades espirituais e até animais para
oferenda aos santos. O ambiente está mais
para mercado persa do que para shopping
center.

Na loja Magia do Oriente, há artigos
orientais, como duendes (a CR$ 100), cris-
tais, budas e incensos, e de culto africano
— espelhos, velas de sete dias (a CR$ 40),

imagens e defumadores. A proprietária,
Solange Duarte, 33 anos, há dois no
shopping, se diz esotérica desde os sete
anos. "Fiz uma pesquisa para saber o
melhor lugar onde abrir a loja. Pensei no
Mercado Modelo, na Bahia, mas, quando
descobri o Mercadão, fiquei encantada.
Aqui é o maior centro esotérico do Rio."
Na Casa da Cigana, encontram-se livros
de magia e quiromancia como O livro
encantado da Cigana, de Conceição da
Oxum (a CR$ 700). Na Flavia Flores, um
buquê com sete rosas vermelhas custa
CR$ 280 e as palmas saem por CR$ 180.

? Mercadão de Madureira — Av. Ministro Edgar
Romero, 239 (também tem entrada pela Rua Conse-lheiro Galvão). 2a a sáb., das 8h às 19h. Solanga Duarta, da Magia do Orianta
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ricanos Simplex (capazes de exibir um filme .inteiro
em apenas um rolo, evitando aqueles cortes e imagens
desfocadas). O som é dolby stereo com 2 mil watts de
potência (os cinemas do Rio têm em média í.000
watts) e cinco canais por sala (equipadas, inclusive,
com um canal de leitura de subgraves, capaz dereproduzir efeitos sonoros espetaculares, como o do
clássico do cinema-catástrofe Terremoto). O conforto
não fica atrás: as poltronas são do tipo padrãoutilizado pelo grupo, como as do Roxy, por exemplo.
E o desenho das salas respeita as mais rígidas normas
internacionais, incluindo aí distância minima e incli-
nação ideal. O grupo vai destinar uma das seis salasdo Via Parque, provavelmente a Via Parque 6, paraos chamados filmes difíceis, especialmente europeus,
asiáticos e latinos.

COMIDA
Vaguear pelo shopping dá fome: mais de 20 casas,
entre restaurantes e fast-food, serão inauguradas nas
próximas semanas. O mais completo é o Santelmo's
(restaurante, expresso e lojinha de produtos comestí-
veis), que ocupa uma área total de 1.000 metros
quadrados, dividida em quatro pisos, com 'equipa-
mentos moderníssimos, como o sistema de cocção a
vapor que praticamente appsenta forno e fogão. Mas
há também espaço para os conhecidos Torta & Cia.,
Mr.Coflee, Kopenhagen, Bravo Gianni, Cervantes. 

'

MÚSICA
Bons espetáculos prometem animar a Praça de Ali-mentação a partir das 20h30. Nesta sexta-feira, aatração é a cantora paraibana Renata Arruda (queestá gravando seu primeiro disco). No sábado é a vezdo guitarrista Victor Biglione. Domingo tem Verôni-ca Sabino. E na segunda, véspera de feriado, a Intré-
pida Trupe faz suas estripulias no shopping. MárcioMontarroyos e Nico Assunção encerram a maratonaterça-feira. Do lado de fora do shopping também temfesta. Das 19h30 às 22h30 de terça, dois canhões deraio laser fazem desenhos no céu no espetáculo deno-minado Sky Tracker. Mas a atração maior é a quei-ma de fogos de artifícios, a partir das 20h. Com dezminutos de duração, a queima terá direito a umacascata com 20 metros de altura e a um painel com onome do shopping.

CIRCO

A criançada vai deitar e rolar. O projeto Via Parque
Circus vai levar para dentro do shopping, de sexta até
a próxima terça-feira, um pouco da magia do circo
em atividades que começam às 14h e vão até às 20h.
Depois de ter a cara pintada de palhacinho, a mole-

cada pode se divertir no pula-pula, no boliche, naoficina de desenho e pode assistir a uma exposiçãosobre a história do circo e a vídeos que apresentam
espetáculos circenses do mundo inteiro. Tudo isso ao
som de uma bandinha que toca até as 16h, quandocomeça a primeira apresentação do cirquinho — asegunda é às 18h. Mágicos, palhaços, malabaristas eoutros artistas estarão entretendo os pimpolhos. En-
tre uma apresentação e outra, às 17h, haverá aulas de
circo. Durante 20 minutos, um artista ensinará algunstruques da profissão às crianças.

A partir desta sexta, entram em cena quatro das seis
novas salas do shopping Via Parque — duas delas
com O fugitivo. No dia 15, as outras duas estarão
funcionando a todo vapor e, no próximo dia 29, é a
vez de serem abertos quatro novos cinemas no shop-
ping Rio Sul — estes últimos com um total de 740
lugares. As 10 salas pertencem ao grupo Luiz Seve-
riano Ribeiro, que não economizou para trazer o quehá de mais moderno em projeção e som. As quatrosalas que serão inauguradas nesta sexta — Via Par-
que 1 (290 lugares), Via Parque 2 (340 lugares), Via
Parque 3 (340 lugares) e Via Parque 4 (340 lugares) —
trazem características idênticas tanto em concepção
quanto em equipamentos. Os projetores são os ame-
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Promoção-relâmpago
Em primeiro lugar gostaria de congra-

tular todos os responsáveis pela edição da
revista Programa, que sempre demonstra
alto nível técnico, clareza e precisão nas
informações em todos os assuntos abor-
dados. Há mais de dois anos sou leitora
assídua da revista, mas nunca tinha parti-
cipado de nenhuma das ofertas promovi-
das por ela. Todavia, no dia 24 de setem-
bro, ao ler a seção Ofertas, deparei-me
com a promoção para as secretárias, que
me interessou por ser esta a minha ativi-
dade principal.

A promoção era da empresa Encasa,
que oferecia 15 cestas de frutas para as
primeiras 15 secretárias que ligassem entre
16h e 17h. Às 16h em ponto comecei a
ligar para o número informado, e, óbvio,
ele estava congestionado, enviando sinal
de ocupado. Às 16h03, consegui comple-
tar a ligação e qual não foi a minha
surpresa quando ouvi a informação de
que a promoção havia acabado. Tentei
argumentar, mas recebi a resposta de que
a empresa possuía cinco linhas telefônicas.
Ora, presume-se, então, que a Encasa pos-
sui cinco telefones com o mesmo número,
com cinco atendentes, que devem ser exí-
mias taquígrafas ou estenógrafas, pois, em
menos de cinco minutos (precisamente
três minutos), conseguiram atender a 15
ligações, anotar 15 nomes e, provavelmen-
te, 15 endereços. Ou talvez possuam uma
central telefônica de tecnologia avançada
que consiga gravar todas as informações/
ligações recebidas. Apesar de minha frus-
tração em não ter conseguido ganhar a
promoção, desejo parabenizar a Encasa
por investir tanto na área tecnológica co-
mo na humana, no intuito de melhorar a
qualidade de atendimento aos clientes, e já
obtendo resultados positivos, como con-
seguir atender a um cliente a cada 12
segundos. E envio a todos da Programa
um grande abraço. Daniele Leal, Cordovil.

Ligações sob suspeita
No último dia 24 de setembro, lemos

na revista Programa uma promoção
destinada às secretárias. A firma Enca-
sa oferecia uma cesta artesanal de fru-
tas para as 15 primeiras secretárias que
telefonassem para 284-6540, entre 16h e
17h do mesmo dia. Às 16h em ponto,
nós começamos a ligar e, às 16h04, uma
de nós conseguiu completar a ligação.
Atendeu uma moça que, quando soube
do assunto, nos informou que já tinha
recebido as 15 ligações, pois tinha cinco
linhas telefônicas na firma. Queremos
somente chamar a atenção para as fal-
sas promoções. Mesmo que a firma En-
casa tenha cinco linhas, seria impossí-
vel receber 15 telefonemas em quatro
minutos tendo que anotar pelo menos o

CORREIO

A pré-estréia privê
do filme O fugitivo
reuniu 25 leitores da
Programa na cabine
da Warner, segunda-
feira passada. Eles se-

guiram as dicas da se-
ção Ofertas da Pro-
grama, assistiram ao
longa-metragem de
graça e ainda ganha-
ram um cartaz impor-
tado do filme e o livro
O fugitivo.

nome de quem está ligando. Patrícia
Queiroz Pereira Pinto, Maria Olivia Es-
teves Teixeira de Jesus, Regina Célia
Laureano e Denise de Oliveira Senra,
Centro.

Nota da redação: A Encasa diz que aten-
deu às chamadas dos leitores em cinco li-
nhas telefônicas diferentes e garante que só
encerrou a promoção às 16h05. A seguir, a
lista fornecida pela Encasa das 15 secreta-
rias que, segundo a empresa, receberam as
cestas: Elizabeth Pinheiro da Silva (identi-
dade: 05169239-0); Vânia Rosino da Silva
(07427534-8); Ana Paula Coneto
(076471760-2); Marli Cordeiro Andrada
(3634701); Ana lida Frago (06479710-3);
Maria Helena Velasco (04571660-2);
Margarete dos Santos Silva (06570860-4);
Liane Schousinho (06378390-6); Ana Pau-
la da Silva Mogti (08764484-5); Wanda
Guimarães Cavalcanti (tião tem identida-
de); Jane Vicente da Silva (1257391); Ed-
na Santos Leal (3956399); Maria Benja-
min Dantas (08057051-8); Rosângela
Bezerra de Santianna (062799-62); e Sil-
via Inês Zipser (33.129.531-5).

Enganando o consumidor
Resolvi escrever para este conceitua-

do veículo de comunicação para tornar
público o fato ocorrido comigo no dia
27 de agosto na boate Mikonos (Le-
blon). Organizei uma festa de aniversá-
rio em que assinei contrato fechando a
parte inferior da referida boate pagan-
do antecipadamente CR$ 85 mil, preço
este que incluía bebidas nacionais, sal-
gados e canapés. Conforme claúsula do
contrato, as comidas e bebidas seriam
servidas das 22h30 às 3h30, "à vonta-
de". Porém, exatamente à lh30, a cer-
veja acabou, contrariando, assim, o es-
tabeiecido em contrato. Segundo o
dono da boate, sr. Luiz Augusto, foram
colocadas oito caixas de cerveja e o
mesmo alegou a possibilidade de "des-

vio" de mercadoria pelos funcionários.
O que é que eu tenho com isso, já que
cumpri minha parte ao efetuar o paga-

mento e adquiri neste instante um direi-
to? Ressalto que meus convidados che-
garam em torno das 23hl5 e a maioria
consumiu Martini e caipivodca. Então,
como acabou a cerveja?

Por fim, o sr. Luiz Augusto, três dias
depois, entrou em contato comigo a fim
de saber como poderia me ressarcir e eu
lhe disse que somente poderia me ressarcir
financeiramente uma vez que a parte mo-
ral já estava abalada e irreversível perante
meus convidados.

A boate ficou de regularizar a situação,
o que não ocorreu até 23 de setembro, me
enrolando por vários dias, pois tentei en-
trar em contato com o sr. Luiz Augusto e
sempre me diziam que o mesmo não se
encontrava e não havia telefone para con-
tato. Como pode um dono de boate não
ter um telefone para contato? E se aconte-
cer algo na boate como é que o gerente
entrará em contato com o dono? Cláudio
Damasceno da Costa, Barra da Tijuca.

As cartas devem ter até 10 linhas e ser enviadas com
assinatura, nome completo e endereço para: JORNAL
DO BRASIL, revista Programa, seção Correio. Av.
Brasil, 500, 6° andar, São Cristóvão. CEP 20.949-900

? A programação de espetáculos e eventos deve ser
enviada em nome das seguintes pessoas:
Cinema Marcello Maia e Paulo Senna Grátis e Espor-
tes Patrícia Paladino Exposições Patrícia Paladino e
Paulo Senna Vídeo Luciana Hidalgo e Paulo Senna
Show Patrícia Paladino e Marília Sampaio Games
Patrícia Paladino Bares e Para Dançar Inês Amorim
Teatro Luciana Hidalgo e Marília Sampaio Rádio e
Arredores Mona Bittencourt Criança Lúcia Cerrone e
Rosy Lamas Restaurante Danusia Barbara Leitura
Patrícia Paladino Ofertas Marcello Maia.
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BANCAS

Banquete para Mário de Andrade

Dia 
cie banquete na-

Escola de Artes
Visuais do Parque La-
ge. Neste sábado, a
partir das 9h, uma fes-
ta multimídia-antropo-
fágica comemora o
centenário de Mário de
Andrade. Intitulado O
banquete de Mário, o
evento mistura, no
mesmo palco, repre-
sentantes de todas as
modalidades artísticas
a que Mário se dedi-
cou. Artes plásticas,
música, literatura, foi-
clore, cinema e teatro estarão em cena no
parque. As atrações são gratuitas (leia
abaixo). Para a véspera da maratona, sex-
ta-feira, está marcado um tour pelos locais
que Mário freqüentou. O guia do passeio
é o ator Zé Andrade, que estará caracteri-
zado como o homenageado. Ele também
fará performances sábado, no Parque La-
ge. O dia será movimentado ainda por
apresentações da Orquestra de Cordas
Brasileiras e do saxofonista Carlos Malta,

Zé Andrade caracterizado (E) e Carlos Malta: atrações

entre outras atrações. A festa terá um
gr and finale. Para lembrar a cena do
banquete do filme Macunaima (que será
exibido às 19h), uma feijoada (a CRS
1.200) será servida em torno da piscina,
reunindo atores do elenco original do lon-
ga-metragem de Joaquim Pedro de An-
drade como Grande Otelo, Paulo José,
Milton Gonçalves e Joana Fomm.

? Parque Lage — Rua Jardim Botânico. 414 (226-9424/226-1879).

W0RKSH0P

Oficina de artes plásticas — Das 10h30 às I lh30
e das I4h âs I5h, com a coordenação de MariaTornaghi e participação de professores da Escola deArtes Visuais, como Juca Pessoa Cristiane Rothier eLena Bailar. A oficina terá como tema a obra Obanquete, de Mário de Andrade. Poderão participarcrianças e adolescentes de 3 a 18 anos, separadas porfaixas etárias. As inscrições podem ser feitas 15 minu-
tos antes do início das oficinas.

Oficinas musicais — Das I0h30 às llh30, aulas dedança com percussão, com o Grupo Educart; percus-são sobre ritmos brasileiros (o professor é Luiz Car-los Bastos); e, das I4h às 15h, de canto coral (profes-sores: Gilvan Melo e Simone Colucci). Osinteressados deverão se inscrever 15 minutos antes doinício dos workshops.

Também ao meio-dia, o grupo O Guarani faz
exibição de Bumba-meu-boi.

As 15h, o grupo Mambaquerê encena Nas barbas
de Macunaima.

O ator Zé Andrade faz performances a partir das
10h. Na véspera, sexta-feira, ele comanda um tour
pelos principais lugares que Mário de Andrade fre-
qüentou. Ele sairá às I3h da Rua Santo Amaro, 5, e,
após percorrer endereços como a antiga Taberna da
Glória (atual Amarelinho da Glória), Cinelândia e
Av. 7 de Setembro, seguirá para o Paço Imperial,
onde estarão acontecendo as palestras Mário Folclore
e Patrimônio e Poética musica! do Mário.

LITERATURA

SHOW
A partir das 13h, o coral Tocando em Vocêapresenta uma adaptação do musical De A a 

L'ma viagem ao dicionário musical de Mário de Andra-cie.
As 17h, o coral Com o coro e a Coragem (Uerj)apresenta peças do folclore e de autores brasileiros.

^ As 17h30, show de Paulinho Bi com poemas de
Mário de Andrade musicados.

As 18h. apresentação da Orquestra de Cordas
Brasileiras e do saxofonista Carlos Malta. No pro-
grama, obras de Guerra Peixe, Radamés Gnatalli,
Villa-Lobos e Francisco Mignone.

TEATRO
? Ao meio-dia, o grupo Educart apresenta Macunai-
ma numa visão adolescente.

Às lOh, será montado o varal com poemas de
Mário de Andrade, organizado pelo departamento de
cultura da Uerj.

A partir das IOh, os grupos Maktub e Recontando
estarão o dia todo espalhados pelo parque contando
histórias e relembrando velhas parábolas para acriançada e recitando, tãmbém, poemas e trechos daobra de Mário de Andrade para os adultos.

CINEMA
? Âs 19h, projeção do filme Macunaima, de Joaquim
Pedro de Andrade.

FEIJOADA

? Em torno da piscina, reconstituindo a famosa cenado filme Macunaima, os participantes, incluindo oelenco do filme, poderão saborear um deliciosa fei-
joada a partir das 13h. O ingresso está a CRS 1.200
(feijoada, sobremesa e bebidas).

ONDE ENCONTRAR
Banca Canecão — Av. Lauro Sodré ao lado do
Shopping Rio Sul, em Botafogo. Tem som ambiente e
ventilador. Não aceita cartão de crédito nem cheques
pré-datados. Funciona 24 horas.

Além dos artigos habituais como jornais e revistas,
a banca tem um estoque variado de filmes Kodak,
isqueiros, cigarros, selos para colecionadores, car-
tões-postais, guias, brinquedos, flâmulas de times de
futebol, pilhas, adesivos e muito mais. A novidade
fica para o encarte Video english (revista, fitas de
vídeo e cassete).

Banca Rodoviária Guanabara — Setor de desem-
barque da Rodoviária Novo Rio, Rua Francisco
Bicalho, I, São Cristóvão (263-3758). Funciona das
5h às 23h. Não aceita cartão nem cheque pré-datado.

Os campeões de venda são os livros de Sidney
Sheldon. São encontradas revistas para os mais dife-
rentes gostos: moda. eróticas, decoração, cientifica,
informática, humor e música. Para auxiliar na via-
gem. a banca oferece guias rodoviários, além de
palavras-cruzadas, fichas telefônicas, gibis e almana-
ques. .

Banca Central — Em frente à Farmácia Piauí, na
Av Ataulfo de Paiva, 1273, Leblon. Funciona 24
horas. Entrega a domicilio pelo telefone 511-0998.
Cheque pré-datado a combinar.

Oferece todos os jornais nacionais e alguns estran-
geiros, além das diversas revistas. Os best-sellers têm
grande saída, assim como o livro de bolso Despache-
se e Navegação de cabotagem, de Jorge Amado.

Banca Miguel — Rua Miguel Lemos, em frente àÓtica Brasil. Copacabana. Abre das 8h às 20h. Che-
que pré-datado a combinar.

Oferece, além de revistas e jornais nacionais, al-
guns best-sellers. Tem, ainda, cigarros, isqueiros, bi-Ihetes da loteria federal e fichas.

Banca Freeway — Avenida das Américas, no su-
permercado Freeway, na Barra (439-1702). Funciona
de segunda a sábado, das 8h30 às 22h. Não trabalhacom cartão, mas aceita cheque pré-datado para até 15dias.

Trabalha com jornais e revistas nacionais e estran-
geiros. Diariamente tem jornais de SP e o argentino
La Nación. As revistas especializadas em computação
e decoração (como a Architetural Did) são o grandemust da banca. Adesivos, fichas telefônicas, raspadi-
nhas, loto, loteria esportiva e bilhetes da loteriafederal são outros artigos comercializados.

Banca Panno Rua Dias da Cruz (ShoppingMéier). Não aceita cartão, mas combina cheque pré-datado. De 2a a 6a (das 6h30 às 22h), sáb. (até as23h30) e dom. (até as 16h).
? Oferece um verdadeiro serviço de papelaria: papéisde presente, canetas, lápis, cadernos, agendas, car-tões. Tem anexa uma livraria completa, além de fitasde video, fichas (DDD e locais), bilhetes lotéricos.

jornais regionais, revistas estrangeiras, baralhos detarô e jogo de runas.
Banca Praia da Bica — Rua Henrique Lacombe.esquina com a Praia da Bica, s/n°. Ilha do Governa-dor. Não trabalha com cartão de crédito, mas aceitacheque pré-datado. Entrega a domicílio. Funciona 24horas.

Alguns best-sellers, revistas em quadrinhos, álbunsde figurinhas e publicações eróticas fazem parte doacervo da banca. Diariamente jornais regionais ealguns internacionais.
Banca Brasitália — Avenida Suburbana, 5.474,
piso I, loja 1.303, NorteShopping, Madureira (594-6342). Trabalha com os cartões Credicard e Norte-card, mas não aceita cheque pré-datado. 2a a sáb.. das8h às 22h. Não entrega a domicílio.

A banca possui vários brinquedos, cartões-postais,
figurinhas e adesivos. Também oferece serviço dexerox.
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I¦ e aproveite o Festival de H

Estrada Miguel Pereira,' Pa,J ST" I

Wj I

Alexandre Pring e seus divertidos bon^I 'O fantasma de Canterville'

Festa, livro e

P 
ara comemorar o Dia da
Criança, Programa sele-

cionou um pacote de ofertas
especial. Confira abaixo:
¦ Os 10 primeiros que liga-
rem esta sexta, entre 10h e
12h, para o tel. 533-3043, ga-nham o direito de passar o
domingo com a família (totalde seis pessoas por leitor) na
Festa da Criança do Vale do
Ipê Country Clube com direi-
to a piscina, toboágua e
Grande Circo do Bolinha.
¦ As 20 primeiras crianças

peças para a
que chegarem este sábado, a'
partir das 17h, na Livraria
Zíngara Cultural (Rua Jar-
dim Botânico, 728/Lj. 111)
com esta revista ganham um
exemplar do livro 50 coisas
simples que as crianças podem
fa^er para salvar a Terra, do
grupo Earth Works (EditoraJosé Olímpio).
¦ Os 40 primeiros que che-
garem este sábado e domingo
(20 por dia), a partir das 16h,
à bilheteria do Teatro Cândi-
do Mendes (Rua Joana An-

Eugênio Reis

criançada

gélica, 63, Ipanema) assistem
de graça ao espetáculo de bo-
necos Estação Terra, de Ale-
xandre Pring.
¦ Os 30 primeiros que che-
garem nesta terça, a partir
das 16h, no Teatro Nélson
Rodrigues (Av. Chile, 230,
Centro), assistem de graça à
apresentação especial do mu-
sical infantil O fantasma de
Canterville, de Oscar Wilde.
A adapatção é de Mareia
Bulcão e Isabella Couto.

H SIMPLES ¦

HP QUE m

pfCttAPfCjS]
¦ PODEM FAZER ¦

| ÜÍ® ¦

¦ SALVAR ¦

IA TERRAI
Thu EtribWork» Group

Lançamento traz dicas verdes

¦ e aproveite o Festival de
Truta de Miguel Pereira, pro-movido neste sábado e do-
mingo pelo restaurante Caça-
rola (Av. Cezar Lattes, 803,
Estrada Miguel Pereira, Paty
do Alferes). O esquema é o
seguinte: os 20 primeiros quechegarem este fim de semana
(10 no sábado, 10 no domin-
go), a partir das 12h, desfru-
tam gratuitamente do bufê
do Festival.
¦ ... e confira o espetáculo
Capital da libido, que a Cia de
Dança Fim do Século apre-
senta sexta e sábado, às
21h30, e domingo, ás 20h, no
Teatro Nelson Rodrigues
(Av. Chile, 230). São 20 in-
gressos por noite (sendo queos 10 primeiros ganham tam-
bém isenção de matrícula na
academia de dança Renato
Vieira) aos primeiros que

PROGRAMA 58

JLeve esta

'Vacilou Dançou' tem
último fim de semana

chegarem (no próprio dia) a
partir de uma hora antes.
¦ ... e aproveite as atrações
do Circo Voador (Arcos daLapa, s/n°); sexta e sábado^

às 22h, Festival Superdemo 4,
e domingo, às 21h, Domin-
gueira Voadora. São 20 in-
gressos por noite e mais 15
CDs Moreira Fotografa o Rio

aos primeiros que ligarem es-
ta sexta, a partir das 15h, pa-ra o telefone 240-2942 (os
primeiros escolhem a noite).
¦ e confira o último fim desemana do espetáculo Presen-
ças, que o Vacilou Dançou
apresenta esta sexta e sábado,
as 21h30, e domingo, às 20h,no Teatro Ziembinski (RuaUrbano Duarte, 30, Tijuca).
í>ao 20 ingressos por noite aos
primeiros que chegarem (no
Próprio dia) a partir de umanora antes do espetáculo Osoutros têm 30% de desconto.
¦ e ganhe um ingresso paraa Festa do Colonizador do No-

va Friburgo Country Clube
(Parque São Clemente, s/n°),
que será realizada este sábado'
a partir das 19h. São 30 convi-
tes aos primeiros que ligarem
esta sexta, entre 14h e 15h. parao telefone (0245) 22-3806.

8/10 a 14/10/1993
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legítimo Bem Bolado Gelli

agora 
pela 

metc"*° 
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pcem

Mais barato

que isso, ou

não é legítimo

ou não é

Bem Bolado

ou não é

da Gelli.

ARMÁRIOS • COZINHAS - ESTANTES

GeUi@

y Prazo de entrego: 8 dias úteis

^ As melhores taxas de
financiamento do mercado

^ Projetos personalizados
inteiramente grátis

V Assistência técnica permanente

^Garantia do nome Gelli, há 96
anos produzindo e vendendo

0 móvel bem bolado
• Tijuca II: 234-5125/248-0547 • Copacabana: 521-0740 • Tijuca 1:248-1786/284-0799 • Petrópolís: 42-0775

Vendas Externas: 260-8294 - Carrefour Niterói: 722-6356 - Icaraí: 711-4281/714-8851 - Casa Shopping: 325-1431/325-1265
- Norte Shopping: 269-5591 - Super Gelli Av. Brasil: 590-8322/280-3136 ramal 330
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mineral natural 
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I PetrôpoliS B;'ü<:; ÁGUA MINERAL NATURAL S^S"-ijíi.:; SSSi
FONTE SANTO ANTÔNIO . CONTEÚDO: 1 500ml

Petrópolis.

A primeira com

tampa de rosca.

UM DIA TODAS AS ÁGUAS MINERAIS

VÃO TER TAMPA DE ROSCA.

SiAtildvi.



OAS AOiMiDiMilSTRADOBAS PEIMIOWIOS

Desembargador Moledo com a placa que foi pelo
Conselheiro Nato da ABADI, de Moraes Masset, vendo-se na

Geraldo de e o
Cavalcante

CONAI reune empresarios^^^^^^^H

^.•'^: Jc ^ Jill •# 
'

A'o/7(? de autografts no Palacio da Justiga. Mais de 300 presengas. O Juiz
 Direito e Professor Luiz Fux autografou seu novo livro Revisao do

Durante do de do
Carlos entre os

da Isaldo de Mello Cavalcante Mot a,

da Silveira Maia

Não pode ser vendido separadamente

N° 139 — ANO Xill —OUTUBRO 1993

Corregedor-geral 
quer 

agilizar a Justiça

— Estou certo de interpretar o pensamen-
to do quadro associativo da ABADI, ao
dizer que não estamos reunidos para prestar
homenagem ao desembargador José Domin-
gos Moledo Sartori, mas, sim. honrados com
sua presença, sendo por ele homenageados, o
que faz, certamente, por ser a ABADI um
órgão de classe cujos associados têm como
lema a fiel aplicação das leis no relaciona-
mento com seus clientes, fato que, em muito,
reduz o número de ações levadas â aprecia-
ção e julgamento do Poder Judiciário.

Estas palavras são do conselheiro nato
Geraldo Rezende Ciribelli, na saudação que
adiante vai publicada, relacionada com a
presença do corregedor-geral Moledo Sarto-
ri, em companhia das juízas Luiza Cristina
Bottrel de Souza e Maria Christina L. de
Gois Roriz, na noite de 23 de setembro
findo, quando os ilustres visitantes foram
recebidos pelo presidente Rômulo Cavalcan-
te Mota e por grande número de associados.

Durante o encontro, vários associados de-
bateram com o sr. corregedor-geral os proble-
mas existentes em sua área de trabalho e tive-
ram satisfação de conhecer uma parte do
programa de trabalho, que vem sendo posto
em prática para a informatização da Justiça.
Ressaltou o desembargador Molero Sartori
que os cartórios de Justiça comum do Rio
terão seus horários de atendimento antecipa-
dos em duas horas para atendimento a advo-
gados, defensores públicos, promotores e pro-
curadores de Justiça, devendo a medida entrar
em vigor a partir de janeiro.

Várias sugestões foram apresentadas e
discutidas, como a revisão de custas e a taxa
judiciária. O desembargador Moledo Sartori
recebeu uma placa comemorativa de sua vi-
sita á ABADI e proclamou: 

"Precisamos
cuidar melhor do público, especialmente das
testemunhas que, afinal, ajudam a Justiça a
trabalhar." (Página 12)

CONAI reúne empresários em Fortaleza

Noite de autógrafos no Palácio da Justiça. Mais de 300 presenças. O Juiz de
Direito e Professor Luiz Fux autografou seu novo livro Revisão Judicial do
Aluguel. Durante o encontro, o Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, Desembargador Antonio Carlos Amorim, entre os representantes
da ABADI, Isaldo Vieira de Mello e Rômulo Cavalcante Mota, vendo-se
ainda o Juiz Roberto Ribeiro; embaixo, o Juiz Luiz Fux. com nossos
diretores Dirceu Brum de Oliveira e Manoel da Silveira Maia

Delegações do ramo imobiliário de todo o
Brasil promovem, de 17 a 20 deste mês, em
Fortaleza, Ceará, a 8a Convenção Nacional
das Administradoras de Imóveis e Condomí-
nios (8a CONAI), para estudar novos rumos,
perspectivas e incentivos para minimizar o
déficit habitacional. Entre outras teses, serão
abordadas as conseqüências da nova Lei do
Inquilinato, o reequilíbrio do mercado imobi-
liário, a Lei do Condomínio, a informatização
das empresas e a troca de experiências.

A ABADI estará presente com elevado nú-
mero de delegados, tendo à frente o presidente
Rômulo Cavalcante Mota, designado pela co-
missão organizadora, presidida pelo empresá-
rio João Holanda Gondim, o delegado da
CONAI para o Estado do Rio de Janeiro. Foi
aqui, no Rio, por iniciativa da ABADI, que se
promoveu a Ia CONAI, em 1979, e a última
ocorreu em Campo Grande, Mato Grosso do
Sul. em 1991. (Páginas 3 e 4).

Certeza de servir bem

na festa dos 19 anos

A ABADI completa 19 anos de fun-
dação no próximo dia 17. No início,
eram poucas as administradoras que se
reuniam em torno de seus fundadores,
mas a semente plantada em terreno
fértil logo se consolidou como as árvo-
res bem amparadas pelas raízes, com
fronde espessa e frutos saborosos. Veio
para reunir uma classe até então des-
protegida. Veio para ajudar e para ser-
vir. Foi assim que, em poucos anos,
tem uma longa folha de serviços pres-
tados à sociedade.

Entre suas campanhas de sentido so-
ciai, destacam-se as ajudas ao Hospital
Mário Kroeff e à ABBR, através de
suas associadas junto aos condôminos,
inquilinos e locadores de imóveis. Ela

tem sido vigilante na luta por leis justas
para o mercado imobiliário, para as
leis do inquilinato e do condomínio,
para o Sistema Financeiro da Habita-
ção. Tem merecido as atenções e o
respeito dos Poderes constituídos, tem
atendido a inquilinos, sem ônus, e é
considerada de utilidade pública.

Nestes 19 anos, houve muita luta
por parte de seus dirigentes e associa-
dos, todos procurando manter o nível
da ABADI acima de qualquer diver-
gência, E assim podemos dizer que ne-
nhum aniversário pode ser mais bem
comemorado do que aquele de quem se
tem certeza do dever cumprido.

O Editor i

O Desembargador Moledo Sartori com a placa que foi entregue peto
Conselheiro Nato da ABADI, Georges de Moraes Masset, vendo-se ainda na
mesa a advogada Jaqueline Valente Tiburcio Rodrigues, o Vice-Presidente
Geraldo Beire Simões, a Juíza Luiza Cristina Bottrel de Souza e o
Presidente Rômulo Cavalcante Mota, à direita.
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ADMINISTRAR
É DESCOMPLICAR

A VIDA DO SÍNDICO. bens&

imóveis""iitrado,o 
lido LOCAÇOES «CONDOMÍNIOS

Av. N. S. Copacabana, 500 Cob

ABADi —504 Tel.: 255-5633 CRECl —

ADACO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM LTDA.
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS - LOCAÇÃO

DEPARTAMENTO JURÍDICO SOB DIREÇÃO DR. FERNANDO DA SILVA FONSECA.

18 Anos de Tradição — Tel.: 224-4144

ABADi-90 Av. Nilo Peçanha, 26 Gr 1110 crecijisw

fiOCHS : ;'yv _ I
[ 

|||j|j 
¦ APMIMiSTWfcC-AO I

SS LOCAÇÕES - VENDAS

TEL.: 262-7709
262-7764

Av. Frarrlclín Roosevelt, 84/9Q3

s?

¦f rl/mimisfcaffúo xle /fmáUeis Jlüa,

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONOONllNIOS 3
DIREÇÃO: MANOEL DA SILVEIRA MAIA

DESPEJOS • RENOVATÓRIAS • REVISIONAIS • ACORDOS
INVENTÁRIOS E ALUGUEL PROVISÓRIO

r(t. ou». «iut. a - c». itat - «i TEL.: 221-4428 e 222-4239t

— r r' 

Administração de Bens Ltda.

Direção: Dr. GERALDO BEIRE SÍMÕES

LOCACÕES - COMPRA - VENDA - CONDOMÍNIOS

ADVOCACIA IMOBILIÁRIA

Ria da Assembléia, 10Gr.M11.Teiu 531-2940 FAX-531-1632
ABADI 312 - ABAMI - CRECl J 2082 - BNl 81

Entender

aLeido

Mercado

de Imóveis

é Simples.

Existem

os Altos e

Baixos.

Dos anúncios do imó-
veis publicados nos ;
classificados do JB,
«7% fecharam negó-
. io. Enquanto no
outro jornal apenas
55%. Um rendimento
.to JB que supera em
muito a média. O mer-
t*ado imobiliário sabe
que é no Jornal do
Brasil que moram as
melhores oportunida-
des. Os números do
Marplan estão aí para
mostrar. Agora é de
lei. Anunciou, vendeu.
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Fundos de Investimento Imobiliário

m 5 prestações dos mutuários
ft aumentarão este mês

JCMa 1.765% para aqueles que
têm contratos vinculados ao Siste-
ma Financeiro de Habitação pelo
Plano de Equivalência Salarial. Os
saldos devedores serão corrigidos
na mesma proporção. Nos últimos
anos, os imóveis não acompanha-
ram a inflação, sua valorização
tem sido muito menor. Os mutua-
rios estão perdendo porque pagam
mais do que deveriam pagar. To-
das as estatisticas confirmam esta
verdade.

No SFH, quando o mutuário
paga mais do que o valor do imó-
vel, perde dinheiro cm beneficio
do Agente Financeiro. Quando o
imóvel valoriza mais do que a in-
fiação e os índices da correção, o
mutuário leva vantagem e o pre-
juízo é do Fundo. O FCVS é ban-
cado pelo Tesouro e, em última
análise, por todos os contribuin-
tes. O BNH acabou porque o pre-
juízo era grande demais. O prejuí-
zo atual ainda é elevado. Os
jornais dizem que o Tesouro ainda
deve ao FCVS USS 9 bilhões, se-
gundo afirma o presidente da
Abecip.

Faz mais de 10 anos que esta-
mos sugerindo a criação do lnde-
xador Imobiliário para que estes
prejuízos não mais aconteçam, ora
o mutuário em favor do Agente,
ora do Fundo em favor do mutua-
rio. O inde.xador Imobiliário seria
um indexador das prestações c.
especialmente, do saldo devedor.

seguindo a proporção da valoriza-
ção real do imóvel. Nunca haverá
um beneficiado. O mutuário vai
pagar pelo imóvel que comprar
nem mais nem menos.

As autoridades ligadas ao SFH
justificam a manutenção dos
atuais critérios de correção das
prestações c do saldo devedor ale-
gando que é preciso assegurar aos
poupadores a atualização monetá-
ria de sua aplicação e mais da taxa
de juros. Este o motivo da obriga-
tória atualização dos empréstimos
e financiamentos habitacionais
com base nos mesmos indexado-
res, para evitar descompasso entre
o ativo e o passivo e para que os
agentes financeiros possam pagar
aos poupadores a correção mone-
tária.

O SFH está, deste modo. e por
este motivo, fadado ao desapareci-
mento definitivo.

Surge uma nova esperança com
a criação, através da Lei 8.668. de
25.6.1993, dos Fundos de Investi-
mento Imobiliário. Os investido-
res adquirirão cotas dos fundos,
nos moldes de outros já existentes,
e os recursos serão aplicados na
produção e construção de imó-
veis.

Ao contrário dos recursos de-
positados nas cadernetas de pou-
pança, os recursos dos Fundos do
Investimento Imobiliário poderão
assegurar aos investidores vanta-
gens proporcionais à valorização
imobiliária, c, com isto, utilizar na

correção das prestações e saldos
devedores, um indexador que seja
o imobiliário. Pode ser que, em
determinados momentos, o cotista
do Fundo não tenha grandes van-
tagens, mas, em geral, nos mo-
rnentos de grande valorização
imobiliária, o lucro dos cotistas
será muito grande.

Não devemos esquecer que a
história se repete. No início da
década de 80, os imóveis também
passaram, como agora, por difi-
culdades, os mutuários recorreram
à Justiça para pagar valores me-
nores, porque as prestações e sal-
dos devedores cresciam mais do
que o valor dos imóveis. Muitos
desistiram da compra, devolveram
os imóveis e perderam tudo o que
já haviam pago.

Mas, por ocasião do congela-
mento de preços, cm 1986, as pres-
tações não aumentaram e os sal-
dos devedores de 86 para 87
subiram de acordo com a inflação
daquele período. Os imóveis tive-
ram uma surpreendente valoriza-
ção, da ordem de 1 mil por cento.
Os mutuários levaram esta grande
vantagem.

São esses os erros das corre-
ções. Eles foram responsáveis pelo
desaparecimento do BNH, pela
falência do Sistema Financeiro de
Habitação e, se nao for alterado,
poderá significar a ineficácia dos
novos Fundos de Investimento
Imobiliário.

Editado sob responsabilidade da Entidade,
circula na segunda sexta-feira do mês.

Informativo tía Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.

Sede: Rua do Carmo, 6 — 8» andar - CEP 20011-020 - Rio de Jane.ro

Tel: 221-2828 — Rio de Janeiro — RJ
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ZIRTAEB. fy
Quan(toumlm6velp«rendaoucon<lominio ** j

* administrate pdaZRTAEao que sevt 4 o nit-
Ibor gerendamento de qualkfcde exlsteme no j§| f
mercada porque a ZIRTAEB t a primelra a crfar ,* s
Sf sterna de AdmMstiacio Attva e (ntfilgente, qm £Mm
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Quando um Imóvel para renda ou condomínio
éadministradopeiaZRWaò quesevèéo me-
lhor gerenciamento de qualidade existente no
mercada porque a ZIRTAEB é a primeira a criar o
Sistema de AdndnistraçioAtlvaeintelIgente,que
consiste em um programa racional e integrada no
qual custos, tempo e produtividade sio otimiza-
dose procura-se oferecer soluções rápidas á
e seguras, através de uma parceria ccm o ÂÉ
cliente. ÁiÈ

Se voei já está cansado de ouvir ÀÈmÈ
aquela velha conversa, venha co- JBÊÊBÉ
nhecer a ZIRTAEB. E nâo deixe o
seu patrimônio deteriorar. JBSK||

ZIRTAEB. É a melhor
porque entende você.

Rua da Alfândega. 10«-W.: P*MX M1-7T»2 - fax: 222.
ADMINISTRAÇÃO OC CONDOMiMOl MÓVEIS

PARA RENQA. COMPRA t VENOA.

ISAL.DO VIEIRA DE MELLO

ADVOCACIA IMOBILIARIA
Completa orientaçao a proprietários.
Consultas sobre acordos, revisão de
aluguéis comerciais, ações renovató-
rias. despejos, retomada, denúncia va-
zia. inventários.

Tel.: 220-3750 

SINDICO
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Tradição, segurança e eficiência. Pessoal
altamente qualificado para prestar completa
assessoria aos síndicos e condôminos. Soii-
cite uma proposta e comprove.

Tel. 220-3065

Compra e venda
Avaliação precisa. Mesmo de imó-
veis em inventário. Assistência Jurí-
dica. Venda pelo melhor preço.
Consulte-nos.

Tel. 220-3065

IMOBILIÁRIA
MAUÁ LTDA

Rua Senador Dantas, 75
Grs. 1411/12/13'14/15
Telefone PABX 220-3C65

Isonomia na correção do aluguel

Geraldo Rezende Ciribclli
Conselheiro-Nato da ABADi

\T ão sei da praticidade de con-
J_\j cluirmos o raciocínio sobre o
direito constitucional da isonomia ao
locador de imóvel residencial, relati-
va à aplicação da correção mensal do
valor locatício na mesma proporção
em que os demais brasileiros corri-
gem os valores de utilidades e servi-
ços que prestam a terceiros. E possí-
vel que até a publicação desta
matéria já tenha este direito sido re-
conhecido ou, até mesmo, extinto o
instituto da correção monetária, da
indexação da encomenda.

O fato é que o próprio Executivo
— federal, estadual, municipal e suas
penduricalhas autárquicas — aplica
mensalmente a correção de valores,
às vezes acima da inflação dita ofi-
ciai, com o argumento de que. sem
ela, o Estado não sobreviveria à in-
fiação, fato apoiado também pela
classe política.

Então, por que a discriminação, a
falta de vontade ou de coragem poli-
tica mesmo, em aplicar a isonomia à
correção do valor mensal do aluguel
residencial? Qual o subsídio compen-
satório recebido pelo locador que vi-
ve dessa renda mensalmente defasada
em relação aos ganhos dos demais
brasileiros?

O governo não corrige os impôs-
tos e os preços da venda da gasolina,
da energia etc., visando manter não
só condições para a reposição de es-
toques, como para gerar reserva de
capital necessário a ampliar a cres-
cente demanda projetada na prospec-
ção de combustíveis, ampliação de
fontes energéticas e telefônicas? Há

lógica em esperar que alguém invista
neste carente mercado de habitações
para locação residencial, mantida es-
ta política tutelar? .

Se pretende o Estado ampliar a
crise habitacional susceptível de gerar
desordem econômica e social no país,
com perigo na estabilidade institucio-
nal, não permitindo a revisão mensal
do aluguel, não estaria o Poder Pú-
blico sinalizando ao locador que ele
deve se dirigir à área em que possa ter
mensalmente atualizado o seu capi-
tal?

O mercado de habitações urbanas
pode ser comparado com uma socie-
dade anônima, integrada pelos acio-
nistas majoritários: o Executivo e o
Legislativo; e, minoritários, os loca-
dores, sem receberem estes, os divi-
dendos justos e, como toda minoria,
marginalizados, sem voz nas assem-
bléias ordinárias.

Os acionistas majoritários, admi-
nistradores da S/A, são insensíveis às
ponderações dos acionistas minoritá-
rios, não aplicam investimentos para
aumentar a oferta de habitações que
se obrigam a oferecer ao público, e
penalizam os minoritários que não
recebem os dividendos, isto é, o valor
justo do aluguel.

Como podem esses acionistas de-
sestimulados participarem das cha-
madas de capitais da S/A, investir em
novas habitações, sabendo que se
trata de geração de produto sem ren-
tabilidade?

Esses acionistas minoritários já
vêm cooptando a sinalização dos
acionistas majoritários, vendendo
suas ações — seus apartamentos —
mesmo em baixa na bolsa, mesmo

com prejuízo, e investindo em empre-
sas cujos produtos são comercializa-
dos a preços de mercado, ou no mer-
cado financeiro.

Com a atual política, o aluguel
estipulado em contrato, quando da
correção semestral, quase sempre
atinge valor superior ao estabelecido
pelo mercado. Nessa hipótese, o lo-
cador tem o bom senso de aceitar o
aluguel de valor inferior ao da corre-
ção, mas que foi arbitrado pelo mer-
cado, decorrente da política recessiva
com que convivemos há mais de 10
anos.

Esta abolia do Executivo e Legis-
lativo, compartilhada pela classe po-
lítica. que nos conduziu a este estado
de demanda de habitações teve. co-
mo efeito, as inconvenientes leis in-
tervencionistas. editadas a partir de
1979. ditas de interesse social, mas
que geraram efeitos contrários a esse
objetivo. Aliás, o que significa inte-
resse social da propriedade, especial-
mente se não há política que ofereça
propriedade na proporção da de-
manda?

Esperamos que o provedor Poder
Público, o Estado, venha a ter cons-
ciência de que estas leis são a causa
geradora de todos esses males que
infernizam o locatário e o próprio
governo e venha direcionar investi-
mento especifico para acolher os ci-
dadãos de baixa renda e os da classe
média, e que estimule, através da
liberdade de lixar o valor do aluguel
mensal, o acionista minoritário, seu
parceiro, a permanecer como seu só-
cio neste mercado, e minorando esse
seriíssimo problema social, que já se
eterniza.

CONA1 é um encontro de inteligências

Pedro Antônio Barbosa Cantisano
Advogado

A 8a CONAI, como as anterio-
res, certamente reunirá na bela ca-
pitai do Ceará, Fortaleza, o maior
número de empresários da adminis-

j tração imobiliária e juristas de todo
o Brasil, que estratificarão os efei-
tos da nova lei do inquilinato, estu-
dando e discutindo as conseqüên-
cias de uma legislação moderna e
corajosa que veio para reequilibrar
o mercado imobiliário e proporcio-
nar melhores condições para o sa-
grado direito de morar.

Mas não só na área da locação
de imóveis estará sendo estudada e
discutida, o setor do condomínio
especial, de interesse será matéria
das mais apaixonantes, onde se
abordará lemas de interesse para os

administradores de imóveis, princi-
palmente, no tocante aos custos e
como diminuí-los, o perfil do síndi-
co e o recrutamento dos emprega-
dos. não de se deixando de enfren-
tar outros controvertidos e
sugestões para modificação da
atual lei.

Na administrativa empresarial,
a informática na empresa e as mo-
dernas técnicas serão objeto de de-
bates e troca de experiências, opor-
tunizando a todos que exercem a
atividade, conhecimentos para uma
prestação de serviços exemplar.

Os rumos do mercado imobiliá-
rio, suas perspectivas e os incenti-
vos que podem advir para minimi-
zar o "déficit" habitacional, serão,
indiscutivelmente, propostas que
surgirão do encontro de inteligên-

cias visando ao bem comum e a um
Brasil melhor.

São tantos os assuntos que a 8a
CONAI discutirá, que o Brasil in-
teiro está conclamando a participar
e o maior número possível de parti-
cipantes, com idéias, sugestões e ex-
periências tornará a Convenção das
mais profícuas.

É necessário que desde já sejam
oferecidos trabalhos, estudos e pro-
postas para serem examinadas e de-
batidas nos diversos painéis.

É imprescindível que a partici-
pação comece agora, o momento é
de união, sendo a oportunidade de
mostrar o crescimento e o amadu-
recimento da atividade da adminsi-
tração imobiliária e que a atuação
no mercado é indispensável.

DÁPRAVERQUENAOE

ADMINISTRADO PELA

ZIRTAEB. ¦

SEJA BEM-VINDO AO TOPO

A Imóvil coloca a sua disposição
45 anos de renovada experiência

Ina administração de condomínioswjm 
e locação de imóveis,

A 
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ADMNBIRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.
AtPres. Vargas, 417 -11° andar.

PBX: (021) 224-8901
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Administração de imóveis

compra e venda de imóveis
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Entre Romulo Cavalcante Mota e Pedro Antonio Barbosa Cantisano,
Joao Holanda Gondimfaz uma exposigao do programa elaborado para a
Convengao Nacional das Administradoras de Imoveis e Condominios, a
partir do dia 17 deste mes em Fortaleza

PRESTANDO BONS SERVICOS A SINDICOS E PROPRIETARY
ADMINISTRAQAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS

COMPRA E VEIMDA

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIPICA.

TELS. 281-0597 e 281-3531

O j HHI Administradora de

0 j ^SBjb| Imoveis Masset Ltda.

O i Masset

° 
j LOCApdES E CONDOMINIOS

o COMPRA E VENDA

Ruó Arquias Cordeiro, 324 Grupes 211 a 214
_ Rua Frederico Méier, 19

Masset

Administradora de
Imóveis Masset Ltda.

35 ANOS

sTk locação de imóveis comerciais, residenciais e temporada
&XAS 1 administração de condomínios e apart-hoteis

compra e venda de imóveis
AMBlfcN 1 assessoria jurídicaAarttcU Aiamut/Klõit Ütr* Uit SEGUROS
Direção Jurídica: Hamilton Quirino Câmara
Centros Av. Nilo Peçanha, 151 5o and. Tel.: 220-591 5/262-2903
Barras Av. das Américas, 3333/402 Tel.: 325-5351Leblons Av. Ataulfo de Paiva, 1 35/1 508 Tel.: 5 1 2-41 56/239-6647
ABADI 730 CRKI-J4145

PREDIAL RIO MAIOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

23 ANOS

PRESTANDO BONS SERVIÇOS A SÍNDICOS E PROPRIETÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.

TELS. 281-0597 e 281-3531

Ceará recebe administradores de imóveis

A dministradores de Imóveis
i\ de todo o Brasil estarão
reunidos de 17 a 20 de outu-
bro próximo, em Fortaleza,
Ceará, para participarem da
8a CONAI — Convenção Na-
cional das Administradoras de
Imóveis e Condomínios. O
presidente da ABADI, Rômu-
lo Cavalcante Mota, espera le-
var do Rio de Janeiro uma
seleta delegação, com delega-
dos atuantes nas exposições e
debates sobre o mercado imo-
biliário pós-lei 8.245/91, três
painéis de condomínios e três
de locação, questões proces-
suais e questões práticas, ga-
rantias da locação, seguro-
fiança, papel da administrado-
ra na redução dos custos dos
condomínios.

No primeiro Informativo
da 8a CONAI, o presidente da
Comissão Organizadora da
Convenção, João Holanda
Gondim, ressalta que, pela

primeira vez, a CONAI será
realizada em uma cidade do
Nordeste, na primeira cidade
da região que fundou e fez
funcionar uma associação de
administradores de imóveis —
a AADIC. E acrescenta em
editorial: "Queremos e vamos
fazer uma CONAI diferente,
não com a preocupação de
querer ser original. Não. Que-
remos uma CONAI com pro-
gramação cultural-científica
diferenciada, queremos ofere-
cer aos que nos visitarem
aquilo que o cearense tem de
bom para ofertar aos que o
visitam".

A força de

uma classe
O presidente da FENADI,

Luís Valdir Nardelli, assegura
em sua mensagem no Informa-
tivo que "a CONAI é a prova
da força de uma classe que

emerge, que começa agora a se
conhecer, trabalhar em conjun-
to, debater e defender suas
idéias e seus ideais". E lamen-
ta: "É pena que aconteça ape-
nas a cada dois anos, mas esta
necessidade se materializa cada
vez mais, prova é o surgimento
por todo o Brasil de entidades
que congregam administrado-
res de aluguéis e de condomí-
nios. E isto nos faz ver que a
classe amadurece, cresce e en-
tende a necessidade da união, e
que só unidos poderemos reali-
zar nossas metas."

Destaca ainda: "Nós temos
que entender que mudamos, o
Brasil mudou, a cabeça do bra-
sileiro mudou. Temos que
acreditar em nossas possibili-
dades, nas dos outros, e temos
que começar pelo alicerce, que
é esta troca de experiências,
idéias."

O Ceará está à espera dos
Administradores de Imóveis.

Entre Rômuío Cavalcante Mota e Pedro Antônio Barbosa Cantisano,
João Holanda Gondim faz uma exposição do programa elaborado para a
Convenção Nacional das Administradoras de Imóveis e Condomínios, a
partir do dia 17 deste mês em Fortaleza

HERMES BEZERRA NEVES
Advogado

A taxa judiciária, apesar da deno-
J\. minação de "taxa", é, na verda-
de, um tributo, cuja origem remonta
ao Alvará, com força de Lei, de
17.6.1804, editado por D. João VI.
Era imposto do selo, recebido dire-
tamente pelo Reino, o qual não
substituía as custas e' emolumentos,
devidos aos funcionários incumbi-
dos de fazer a Justiça e aos encarre-
gados de lavrar escrituras e praticar
outros atos judiciais.

Na definição de Caldas Aulete,
em seu famoso dicionário, as eus-
tas compreendiam as despesas fei-
tas com um processo criminal ou
cível, enquanto que os emolumen-
tos consistiam numa vantagem pe-
cuniária, além da retribuição per-
manente.

As custas, por outro lado,
abrangem os emolumentos pagos
no curso do processo, pois são um
conjunto de despesas com o feito,
incluindo, ademais disso, honorá-
rios de peritos, impostos, taxas e
outras cargas fiscais.

Não somente os funcionários
incumbidos de fazer a justiça e os
encarregados de lavrar escrituras e
praticar outros atos judiciais, aos
quais se confere fé pública, rece-
biam emolumentos. Os Juizes tam-
bém os recebiam até o advento da
Constituição de 1946, cujo art° 96,
II, lhes retirou essas vantagens.

Enquanto Distrito Federal, a
atual comarca do Rio de Janeiro
arrecadava a taxa judiciária através
de estampilhas, coladas nos autos,
seguindo o rito das disposições do' Reino. No Estado do Rio de Janei-
ro, após a fusão ocorrida em 1975, a
taxa judiciária passou a ser regulada
pelo Código Tributário instituído
pelo Decreto-lei n° 5, de 15.3.75 e
recolhida mediante guia.

O sistema, pois, se repete, sendo
um dos mais nocivos, ao.interesse

A taxa judiciária
público e ao bom funcionamento
da Justiça.

A Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Rio de Janeiro,
tem sido incansável no sentido de
a fazer abolir, considerando que
ela representa tão-somente 0,7%
da arrecadação do Estado. O as-
sunto, entretanto, é eminentemen-
te político e só através de gestões
dessa ordem, poderá ser resolvido.

Todavia, uma parcela dessa ta-
xa é indevida, por ser inconstitu-
cional, eis que o Código Tributá-
rio do Estado do Rio de Janeiro
teve vários de seus dispositivos de-
clarados inconstitucionais, pelo
Egrégio Supremo Tribunal Fede-
ral, quando do julgamento da re-
presentação 1.077-RJ, de 28.3.84,
em que foi Relator o Ministro
Moreira Alves (RTJ, 112/34).

Dentre eles, o artigo 124, que
regulou o cálculo da taxa judiciá-
ria nos inventários e arrolamentos
causa mortis, por dois motivos: 1)
falta de limite máximo do montan-
te da taxa judiciária; 2) por ter a
mesma base de cálculo do imposto
de trans-nissão causa mortis.

Em decorrência do julgamento da
aludida .Representação 1.077, foi pu-
blicada a Lei estadual n° 815, de
20.12.'.4, dando nova redação a di-
versor artigos do Código Tributário
do E ado do Rio de Janeiro, inclu-
sive o artigo 124. A lei em questão
este' -leceu limites mínimo e máxi-
mo ia taxa judiciária, porém persis-
tiu no mesmo errò, ou seja, a base de
cálculo continuou a mesma do im-
posto de transmissão causa mortis.

Ora, ao tempo do julgamento
da Representação 1.077, havia in-
constitucionalidade se do monte
líquido constassem bens imóveis.
Na vigência do atual sistema tri-
butário nacional, a taxa judiciária,
calculada segundo o citado art.
124 da lei tributária estadual, será
sempre inconstitucional, eis que o.

imposto de transmissão causa
mortis incide sobre quaisquer bens
ou direitos (Artigo 155, I, a, da
Constituição Federal).

A inconstitucionalidade em
questão vem da Constituição de
1967, cujo Art. 18, § 2o, na redação
da Emenda n° 1, de 17.10.69, dis-
punha: "Para cobrança de taxas
não se poderá tomar como base de
cálculo a que tenha servido para a
incidência dos impostos", norma
esta a que se ajusta o artigo 172, §
único, do Código Tributário Na-
cional (Lei 5.172, de 21.10.66).

Por outro lado, a regra da
Constituição de 1967, alterada em
1969, foi reproduzida no § 2o, do
Artigo 145, da Constituição de
1988, de sorte que haverá sempre
um "bis in idem".

Tanto é isso verdade, que as
impugnações feitas têm encontra-
do agasalho em inúmeras decisões,
dentre as quais se pode destacar a
da 6a Câmara Cível, no Agravo de
Instrumento 1.143/92, em que foi
Relator o Eminente Desembarga-
dor Cláudio Viana de Lima.

Ainda em 1992, o 4o Grupo de
Câmaras Cíveis, ao julgar os Em-
bargos Infringentes n° 62/90, na
Apel. Cível 4.393/86, submeteu a
matéria ao julgamento do Egrégio
Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado, que teve como
Relator o Eminente Desembarga-
dor José Domingos Moledo Sarto-
ri, atual Corregedor de Justiça, o
qual manteve a argüição de in-
constitucionalidade do Art° 124,
do Decreto-Lei estadual n° 5/75.

Dessa forma, os Ilustres Advo-
gados, que militam na área de su-
cessões, devem impugnar sempre a
cobrança feita em inventários e ar-
rolamentos, cuja alíquota é hoje de
0,65% sobre o monte, por ser in-
devida. Estarão, com isso, pres-
tando um inestimável serviço à
Justiça.e,ao5 clientes. . . I

LOCAQÕES E CONDOMÍNIOS
COMPRA E VENDA

SEGURANÇA E TRANQÜILIDADE
É O QUE LHE OFERECEMOS

R. Debret, 79 - 2o e 4o
Tel.: 240-1323 e 240-2023/PBX
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Os aumentos do IPTU

Rômulo Cavalcante Mota
... Presidente da ABADI

jl s anúncios de aumentos
do IPTU para o próximo

exercício não são animadores
para os contribuintes. Para os
iocadores, porque, quanto mais
se eleva o IPTU, menor será o
aluguel para quem vai alugar; e
para o locatário, porque, se ele
já mora e paga o IPTU, vai
perder algumas vantagens antes
existentes e sofrerá aumentos
muito elevados.

Não se nega ao Município o
direito e a necessidade de tribu-
tos para arcar com os serviços
que oferece ao público, despesas
de pessoal e de administração,
enfim, tudo que necessita para
seu bom funcionamento. É. co-
mo disse a Secretária Municipal
de Fazenda, um condomínio di-
vidido entre os contribuintes —
todos nós que pagamos impôs-
tos.

O Rio de Janeiro é uma cida-
de eminentemente turística, a
mais bela do mundo, mas é pe-
na que não tenha no turismo
sua maior fonte de receita, o
que seria natural e lógico. Ao
contrário, o turismo é uma das
menores receitas e, por isso, os
contribuintes do IPTU são obri-
gados a sofrer todas as des-
vantagens de uma cidade turís-
tica e cara, porque a sua maior
fonte de riqueza não pode ser
considerada.

Auuncia-se para 1994 o fim
do bônus de 10% para os con-
tribuintes que pagam em dia o
seu imposto e optam pelo paga-
mento da cota única. Entende-
mos que não há nada de espe-
ciai no cancelamento do
desconto. Afinal, pagar em dia é
obrigação de qualquer devedor
e não há necessidade de o Mu-
nicípio pagar prêmio por isso.
Em compensação, o desconto
de 20% para quem prefere pa-
gar em cota única vai continuar.
Há quem diga que não é vanta-
gem este pagamento. Mas, para
quem pode fazê-lo, talvez seja
melhor. Livra-se do pesadelo
mensal da correção monetária,
além de ter o desconto de 20%.
É a preferência de cada um.

Parece-nos que o pagamento
com base na UNIF diária para

os imóveis residenciais é uma
punição maior e deverá ser eli-
minada. Ela nunca foi adotada
antes e será prejudicial para os
inquilinos que já pagam com sa-
crificio o IPTU; e danosa para o
locador, que vai alugar o seu
imóvel. A renda está cada vez
menor. O Prefeito César Maia
deve continuar adotando o cri-
tério atual da UNIF diária para
imóveis não-residenciais, e a do
mês, para os imóveis residen-
ciais.

Em São Paulo, alega-se que
não há desconto do imposto pa-
ra pagamento à vista, mas, lá,
as alíquotas são bem mais bai-
xas do que no Rio de Janeiro.^
Além disso, afirma-se que have-1"
rá um aumento real do valor do
IPTU acima, portanto, dos ín-
dices inflacionários. É para fa-
zer face às despesas do condo-
mínio municipal, porque temos
de dividir pelos condôminos o
custo da manutenção do Muni-
cípio.

Não devemos nos esquecer,
entretanto, da capacidade dos
condôminos contribuintes. Ela
tem um limite. Os impostos es-
tão subindo acima dos limites e
da capacidade dos contribuin-
tes. Será fatal a inadimplência a
partir dos aumentos excessivos
do IPTU.

O IPTU e as taxas sobem
pelas taxas da inflação ou até
mais do que ela. Acontece que
os imóveis não se valorizam na
mesma proporção, eles estão
valorizando menos do que a in-
fiação ou muito abaixo dela.

É preciso exigir que todos os
contribuintes paguem o IPTU
para ser possível diminuir o
ônus dos que pagam. É profu-
damente injusto que nem todos
paguem e, porque todos não pa-
gam, os que pagam são obriga-
dos a pagar a cota condominial
mais elevada para suprir a falta
de recursos dos que levam as
vantagens de não pagar.

As isenções do IPTU e do
1SS beneficiam também alguns
em detrimento de muitos. E,
também neste caso, as isenções
de uns aumentam a cota dos
condôminos que pagam a des-
pesa. Nos condomínios não
existem isenções e os inadim-

plentes são forçados a pagar. O
que não se pode aceitar é isen-
ção e falta de pagamento de pri-
vilegiados e punição para os que
pagam.

O Rio de Janeiro não tem
imóveis para alugar. As cons-
truções são poucas, a demanda
grande e a oferta pequena. A
elevação do IPTU não contribui
em nada para melhorar esta si-
tuação. Acho até que deveriam
ser criados incentivos para no-
vas construções. Infelizmente,
não é elevando os impostos que
vamos ter mais imóveis para
alugar.

Os rendimentos dos aluguéis
são inferiores a 0,5% ao mês,
menos do que a caderneta de
poupança, porque, quem recebe
aluguel, paga imposto de renda,
condomínio extraordinário, ad-
ministração, advogado, custas,
danos ao imóvel etc. Quem apli-
ca o capital na poupança tem a
renda certa de 6% ao ano ou
0,5% ao mês, livre de qualquer,
despesa. Logo, é melhor aplicar
o capital em outra atividade,
mesmo que seja na poupança.
Ora, se o IPTU for aumentado
como ocorre com as taxas, me-
nor será o incentivo para alu-
gar, porque a renda do aluguel
será cada vez menor.

Além disso, na medida em
que se elevam os impostos, além
da capacidade contributiva dos
contribuintes a ponto de o IP-
TU ser superior ao valor do alu-
guel, ele passa a representar
uma forma de expropriação dos
imóveis.

O Prefeito César Maia preci-
sa voltar a percorrer as ruas da
cidade, entrar de loja em loja,
andar de porta em porta para
ouvir dos contribuintes esta ver-
dade. O IPTU está elevado, está
se tornando insuportável. E
preciso encontrar outra fonte de
recursos para o Município, por-
que o IPTU já foi além dos
limites. O Condomínio munici-
pai tem de ser pago pelos con-
dôminos, mas, dentre em breve,
não haverá mais condôminos.
Neste caso, será muito pior.

iJcnda Q: nftr
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6 ABADI

Agilização nas citações e notificações

GERALDO BEIRE SIMÕES
Vice Presidente da ABADI

É de todos sabido que um dos entraves da
marcha do processo é a citação por intermédio
do Oficial de Justiça.

Como, então, minimizar-se este problema,
senão até saná-lo?

Basta que a diligência da citação ou de
m%ka(ão seja efetuada pelo próprio advogado
do autor da ação.

Tal desiderato contraria a lei?
Não. Não contraria.
O próprio ordenamento jurídico dá a solu-

çào.De fato, a lei dispõe que o juiz dirigirá o
processo conforme as disposições do Código de
Processo, "i ompctindo-llie velar pela rápitla solu-
(ão do litígio" (art. 125,1 do CPC).

A citação que "é o ato pelo qual se chama a
juízo o réu ou o interessado, a fim de se defen-
der" (art. 213 do CPC), far-sc-á I - pelo correio;
II - por oficial de justiça; III - por edital,
consoante disposto no art. 221 do CPC.

Por outro lado, o art. 208 da Resolução n"
0!;92, que aprovou o Código de Normas da
Corregedoria da Justiça estabelece que:"Art. 208 - As citações c Ultimações judiciais
serão cumpridas, cm regra, por via postal, dem
que o destinatário daqueles atos lenha endereço
certo, servido pela Empresa de Correios e Telc-
grafos."Verifica-se, aí. que o legislador processual e
a Corregedoria Geral de Justiça erigiram como
primeira das modalidades de citação àquela
efetuada pelo carteira e não pelo oficial de
Justiça, tamo que a recentissima Lei 8.710/93
estabeleceu como regra a citação pelos Cor-
feios.

Significa dizer que um mero mensageiro
postal, muitas das vezes com pouquíssimo grau
de instrução, poderá realizar um dos mais im-
portantes atos processuais!Pode-se argumentar que se o legislador qui-
sesse conferir ao advogado a atribuição de citar
o réu da ação, o teria feito de modo expresso.

Se não o fez, tal não poderia ser observado.
Não é, porém, verdadeiro, hoje, esse racio-

tínio.
Onde está a solução legal, então?
Está na Carta Magna e na Lei 4.215/73.
De fato, a Constituição da República de .

1988, portanto editada em data posterior à do
Código de Processo Civil de 1973, no art. 133,
dispõe que o advogado é indispensável ã adminis-
tração da justiça pelo que o advogado passou a
constar de maneira implícita no rol daqueles que
poderão efetuar a citação do réu.

Ora "sendo o advogado indispensável à

administração da justiça; a presunção é sempre
no sentido de que ele está agindo com inteira
obediência á lei", segundo disse o Ministro do
Superior Tribunal de Justiça Garcia Vieira no
Rec. Esp. 35.7S0-2-SP. in Diário de Justiça de
27 set 93, páginas 19.794/5, à evidência que terá,
ele advogado, todo empenho em que a citação
seja efetuada com o mais absoluto rigor legal.

Aliás, o art. 68 da Lei 4.215 recepciona esse
principio constitucional ao afirmar que "no seu
ministério privado o advogado presta serviço
público, constituindo com juizes e membros do
Ministério Público, elemento indispensável à ad-
minislração da justiça".Ora, se um simples carteiro está no cimo
dos modos de ser efetuada a citação, porque não
colocar-se ai aquele que foi erigido constitucional-
mente como indispensável à administração da
Justiçai

Em outras palavras, o advogado pode e
deve realizar o ato da citação do reú, já que
reconhecido pela regra constitucional, bastando
para tal que seja autorizado pelo juiz da causa,
debaixo do seu poder de velar pela rápida
solução do litígio.

O que ora se sustenta não é novidade,
porque já utilizado, com sucesso, pelos juizes
federais em São Paulo, a começar pelo juiz
federal Antônio Vital Rttmos de Vasconcelos, por
ocasião da pletora de ações contra os famigera-
dos Planos Econômicos.

Todavia, pode-se alegar a possibilidade de
ocorrência de fraude, praticada pelo advogado
ao diligenciar a citação do réu.

Acontece que em todas as profissões exis-
tem os bons e os maus.

Ora, é justo que eventuais maus advogados
prejudiquem os milhares de bons advogados?

Para esses poucos, está ai o Estatuto da
OAB, com uma série de sanções disciplinares.

Está ai o Código Penal, com um elenco de
sanções penais.

Logo, tudo indica, tudo aconselha que seja
adotado, se requerido, que a citação seja efetua-
da pelo próprio advogado do autor.

Ao advogado caberão os atos de intercâm-
bio processual: citações, intimações etc.

Ao Oficial de Justiça tocarão os atos de
execução ou de coação: penhora, arresto, con-
duçâo, remoção etc.

Desse modo os oficiais de Justiça ficarão
com maior disponibilidade de tempo para a
prestação desses atos de execução ou de coa-
ção.

Acreditamos, portanto, que o juiz em cada
caso concreto, se provocado, através de ato
especifico, poderá designar o advogado da cau-
sa para realizar a citação ou notificação do réu.

Todavia, melhor seria que a Egrégia Corre-

gedoria de Justiça baixasse PROVIMENTO
facultando aos juizes essa designação de advoga-
dos para a prática dos atos de citação e de
notificação do réu, bem como regrando como o
advogado deverá realizar esses atos de inter-
câmbio processual.É o que os advogados militantes esperam
do Exmo. Sr. Corregedor-Geral de Justiça do
Estado do "Rio de Janeiro, dando, assim, aos
demais Estados da Federação exemplo de queestá interessado na agilização da justiça neste
Estado.

Como sugestão, apresentamos minuta de
Provimento para ser analisada pelo Exmo. Sr.
Corregedor-Ceral de Justiça, cuja redação me-
lhor ficará após reescrita pelos excelentes Juizes
Auxiliares do Corregedor-Geral:"Provimento tf j93.O Desembargador JOSÉ DOMINGOS
MOLEDO SARTORl, Corregedor-Geral da
Justiça do Rio de Janeiro, no uso de seus atribu-
tos legais e "adreferendun" do Egrégio Conselho
de Magistratura,

considerando que compete ao juiz "velar
pela rápida solução do litígio", conforme dispõe
o art. 125.1 do CPC;

considerando que o art. 133 da Constituição
Federal declarou que o advogado e indispensá-
vel á administração ila justiça;considerando que o art. 68 da Lei n° 4.215,
de 27.4.63 (EOAB), prevê que "no seu ministé-
rio privado o advogado presta serviço público,
constituindo, com os juizes e membros do Mi-
nistério Público, elemento indispensável á atirai-
nistração da justiça"-,

considerando que constitui ideal de justiça a
celeridade processual, obstacularizada, por ve-
zes. pelo retardo na citação inicial do réu para a
ação, e nas intimações no curso do processo:

considerando que cabe à Corregedoria Geral
de Justiça prover sobre os serviços cartorários;

RESOLVE
I —CITAÇÕES

Art. Io Se requerido pelos advogados do autor
da ação, o juiz poderá nomeá-lo para realizarem
a diligência da citação do réu a fim de se-
defender.
Art. 2o Nomeados os advogados pelo juiz da
causa, independentemente de assinatura de ter-
mo, o técnico judiciário, dentro em 48 horas,
sem qualquer custo, autenticará as segunda e
terceira vias da petição inicial, e dos documen-
tos que a instruíram, inclusive o mandato judi-ciai.
Art. 3o As segunda e terceira vias da petiçãoinicial e dos documentos, juntamente com cópia
do despacho do juiz, serão entregues ao advo-
gado da causa, dentro em 48 horas, para a
realização de diligência de citação do réu.

An. 4o Qualquer um dos advogados do autor
procurará o réu e, onde o encontrar, citá-lo-á:

— Icndo-lhe o texto da petição inicial e entre-
gando-lhe a sua segunda via;
II — declarará, por escrito, se o réu recebeu ou
recusou a segunda via;
III — obterá a nota de ciente na terceira via da
petição inicial, ou declarará que o réu não o
apôs na segunda via.
Art. 5o Quando, por três vezes, o advogado
houver procurado o réu em seu domicilio ou
residência, sem o encontrar, devera, havendo
suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa
da família, ou em sua falta a qualquer vizinho,
que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a
citação, na hora que designar.
Art. 6o No dia e hora designados, o advogado
do autor, independentemente de novo despa-
cho, comparecerá ao domicílio ou residência do
citando, a fim de realizar a diligência.

§1° — Se o citando não estiver presente, o
advogado do autor procurara informar-se das
razões da ausência, dando por feita a citação,
ainda que o citando se tenha ocultado em outra
comarca.

§2° — Da ocorrência, o advogado do autor
deixará a segunda via da inicia! com pessoa da
família ou com qualquer vizinho, conforme o
caso, declarando-Ihe o nome.
Art. 7° Efetuada a citação com hora certa, o
advogado do autor comunicará, por escrito, o
fato ao juiz dã causa, e este determinará que o
escrivão envie ao réu carta, telegrama ou radio-
grama, dando-lhe de tudo ciência.
Art. 8o Nas Comarcas do Estado do Rio de
Janeiro, o advogado do autor poderá efetuar a
citação ou intimação em qualquer delas.
Art. 9o O advogado do autor fará a citação
pessoalmente ao réu, ao seu representante legal
ou ao procurador legalmente autorizado.
Art. 10 Estando o réu ausente, a citação far-se-á
na pessoa de seu mandatário, administrador,
feitor ou gerente, quando a ação se originar de
atos por ele praticados.Art. 11 O locador que se ausentar do Brasil
sem cientificar o locatário de que deixou na
localidade, onde estiver situado o imóvel, pro-curador com poderes para receber citação, será
citado na pessoa do administrador do imóvel
encarregado do recebimento dos aluguéis.
Art. 12 A citação efetuar-se-á em qualquer
lugar em que se encontre o réu.

Parágrafo único. O militar, em serviço ati-
vo, será citado na unidade em que estiver ser-
vindo, se não for conhecida a sua residência ou
nela não for encontrado.
Art. 13 Não se fará, porém, a citação, salvo
para evitar o perecimento do direito:

I — ao funcionário público, na repartição
em que trabalhar;

II — a quem estiver assistindo a qualquer
ato de culto religioso;

III — ao cônjuge ou a qualquer parente do
morto, consangüineo ou afim, em linha reta, ou
na linha colateral em segundo grau, no dia do
falecimento e nos sete (7) dias seguintes;

IV — aos noivos, nos três (3) primeiros dias
de bodas;

— aos doentes, enquanto grave o seu
estado.
Art. 14 Também não se fará citação, quando se
verificar que o réu é demente ou está impossibi-
litado de recebê-la.

§1" — O advogado do autor descreverá
minuciosamente a ocorrência. O juiz nomeará
um médico a fim de examinar o citando. O
laudo será apresentado em cinco (5) dias.

§2° — Reconhecida a impossibilidade o juiz
dará ao citando um curador, observando, quan-to à sua escolha, a preferência estabelecida na lei
civil. A nomeação é restrita à causa.

§3° — A citação será feita na pessoa do
curador, a quem incumbirá a defesa do réu.
Art. 15 Começará o correr o prazo, quando a
citação for efetuada pelo advogado da causa, da
dam da juntada aos autos da segunda via da
petição inicial.

II — ESTIMAÇÕES
Art. 16 Se requerido pelo advogado do autor da
ação, o juiz poderá nomeá-lo para realizar a
diligência de intimação do réu ou de terceiros
para cientificá-lo dos atos e dos termos do
processo, para que façam ou deixem de fazer
alguma coisa.
Art. 17 O técnico judiciário autenticará, sem
custos, e dentro de 24 horas, duas vias da
petição de intimação despachada pelo juiz, en-
tregando-as ao advogado para intimar a pessoa
intimanda, procedendo o advogado do mesmo
modo constante nos art. 4o ao 14 anteriores.
Art. 18 Também se requerido pelo advogado do
réu, o juiz poderá nomeá-lo para realizar dili-
gência de intimação do autor da ação ou de
terceiros para os fins do disposto no art. 16
anterior, procedendo o técnico judiciário do
mesmo modo previsto no art. 17 anterior.

m — DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 19 Os casos omissos serão decididos pelo
juiz da causa, à luz das disposições do Código
de Processo Civil.

Publique-se, revogadas as disposições em
contrário.

Após, encaminhe-se o Egrégio Conselho de
Magistratura — Des. José Domingos Moledo
Sartori, Corregedor-Geral da Justiça."

Rio de Janeiro, setembro de 1993.
(a.) Geraldo Beire Simões

Depósito Público (D)

1SALDO VIEIRA DE MELLO
Conselheiro-Nato da ABADI

Sobre 
este titulo alinhei algumas

linhas no número anterior do nosso
jornal ABADI, tecendo algumas consi-
derações em torno do que chamei de
angustiante, das dificuldades enfrentadas
pelos advogados para conseguirem "va-
ga" no Depósito Público do Rio de Ja-
nciro e de Niterói:

Longe dc ferir suscetibilidades e agre-
dir quem quer que seja, retratei problema

"Deus criou o homem à sua semelhança
por mim vivido e de outros colegas que
penaram para executar despejos compul-
sórios diante do quadro penoso invoca-
dos por determinados Oficiais de Justiça
que sempre alardeavam a não existência
de "vagas", atropelando os mandados de
despejo e marcando para datas longin-
quas ou "arranjando" para dias mais
próximos, alegando os depósitos estarem
saturados ou fechados.

Descrevi o quadro ignorando as mo-
dificações que os novos Diretores desses

E N T R A L DE

O N DO M í N I O S

PRAÇA SECA- JACAREPAGUA
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e deu-lhe a verdade para cultivá-la.
Depósitos — Rio e Niterói — estavam
introduzindo e, num gigantesco esforço,
vêm modificando a pesada máquina em
funcionamento há mais de 100 anos. Re-
firo-me aos srs. Hugo Leal e Maria Elia-
ne Ribeiro, o primeiro dirigindo o Depó-
sito Público do Rio de Janeiro e a
segunda o de Niterói.

O impacto de minha denúncia naque-
les ilustres servidores fez com que o Sr.
Hugo Leal me convidasse a conhecer o
seu local de trabalho, o que de pronto
aceitei, e, em companhia de minha assis-
tente, advogada Conceição de Maria Lo-

¦ pes de Moura, lá cheguei às 11 horas do
dia 14 do mês passado, sendo recebido
com muita lhaneza de trato pelo anfi-
trião e pelos seus auxiliares diretos.

No diálogo franco que travamos,
pude comprovar, através de documentos,
tudo o que o Sr. Diretor me dizia tomado
de verdadeiro entusiasmo pelos resulta-
dos que já havia conseguido, mercê de
uma administração séria e produtiva, cu-
jos frutos já começa a colher. Falou-me
das reuniões que tem tido com o Presi-
dente do Tribunal de Justiça e com o
Corregedor Geral, na busca de ajuda ao
seu trabalho e apoio às suas iniciativas.
Mostrou-mc um projeto audacioso e

Pratique-a e encontrarás a felicidade."
tiça. O sr. Hugo Leal, em companhia da
sra. Maria Eliane, levou-nos a percorer
todas as dependências do Depósito, in-
clusive a colossal caixa forte.

consistente que, confesso, me entusias-
mou sobremodo, qual seja de entregar à
iniciativa privada, através de concessão,
a exploração do funcionamento do De-
pósito Público. Não é, na verdade, uma
privatização da atividade, mas uma con-
cessão à empresa privada para, de forma
disciplinada e fiscalizada, explorar a
guarda de tudo aquilo que chega ao De-
pósito Público.

Deve-se esclarecer que o Depósito
Público é vinculado à Secretaria de Justi-
ça do Estado e não ao Judiciário, confor-
me muita gente pensa. Daí a grande
dificuldade administrativa. Na verdade,
a rigor, deveria ser departamento do ju-
diciário, funcionando como órgão inde-
pendente, mas, sob jurisdição do Poder
Judiciário. Assim, o seu responsável, em-
bora seja conhecido como Depositário
Público, ele é, na verdade, Diretor do
Departamento Público, escolhido e no-
meado pelo Poder Executivo.

E por que isto? Sendo um organismo
da Secretaria de Justiça, ele recebe para
guarda tudo o que é apreendido por
todas as delegacias de policia do muncí-
pio do Rio de Janeiro, desde o pequeno
objeto ao automóvel. Vimos do Fusca
velho ao Omega 93, à disposição da Jus-

Antes de encerrar estes esclarecimen-
tos, desejo transmitir aos profissionais
que militam no ramo do Direito Locati-
cio, que poderão dispensar a intermedia-
ção dos senhores oficiais de Justiça para
marcação do dia em que poderão fazer a
remoção para o depósito dos móveis e
utensílios do Locatário despejado. O ad-
vogado poderá fazê-lo diretamente na
secretaria do depósito, bastando levar
uma xerox do mandado de despejo e
apresentá-lo ao funcionário encarregado,
sem qualquer burocracia.

Só posso elogiar essa excelente medi-
da que, decerto, acabará com distorções
que vêm prejudicando a imagem do nos-
so Depósito Público.

Quanto ao Depósito Público de Nite-
rói, conseguiu a sra. Maria Eliane Ribei-
ro arrumar a casa. Lá a vaga é marcada
na hora, até para o dia seguinte. Este
privilégio foi retirado da Comarca do
Rio de Janeiro, por destinar-se a Niterói
e demais cidades fluminenses.

Parabéns aos esforçados e competen-
tes servidores. Eles merecem nosso res-
peito e aplausos.

ir
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Responsabilidade de

Fiador e Locatário

MANOEL DA SILVEIRA MAIA
Diretor Jurídico da ABADI

Lei 8009, de 29 de março de 1990,
a dispõe sobre a impennorabilida-
de do imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, con-
sistindo esta, na comunidade for-
mada por qualquer dos pais e seus
decendentes (art. 226 § 4o C.F.).
Pela lei, o imóvel destinado à resi-
ciência do casal, ou entidade fami-
liar, não responde por qualquer ti-
po de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de qualquer ou-
tra natureza, contraída, pelos côn-
jugues ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele resi-
dam. A impenhorabilidade atinge
também as benfeitorias, equipa-
mentos, inclusive de uso profissio-
nal, ou móveis que guarnecem a
casa, desde que quitados. A lei es-
tendeu a impenhorabilidade, aos
móveis do locatário, encontrados
no imóvel objeto da locação.

Tratando-se de divida eivei, fis-
cal, previdenciária, trabalhista, é
possível a penhora do imóvel resi-
dencial ou dos móveis nas circuns-
tâncias acima, quando o crédito for
de trabalhadores da própria resi-
dência, quando resultar de finan-
ciamento para a construção da resi-
dência, credor de pensão
alimentícia, cobrança de impostos,
taxas e contribuições devidas pelo
imóvel familiar e também para exe-
cução de hipoteca sobre o imóvel
oferecido como garantia real, ou
ainda quando o imóvel for adquiri-
do com recursos oriundos de cri-
me.

A Lei 8245/91 acrescentou ao
artigo 3o da Lei 8009/90, mais um
inciso, com a seguinte redação:"por obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação

Assim, sujeita-se à execução, o
imóvel destinado à residência do
casal ou da entidade familiar, ante
a exceção introduzida para Lei
8009/90, pela Lei 8245/91, quando
a dívida resultar de fiança para
locação.

O que devemos questionar é
porque o imóvel residencial do fia-
dor responde por obrigação decor-
rente de fiança e o do proprio loca-
tário não. O princípio dominante
conduz à possimlidade da penhora,
ante o princípio da sub-rogação le-
gal, contida no artigo 985 do Códi-
go Civil, que encerra:

"A sub-rogação opera-se, de
pleno direito, em favor:

I.
II.
III. do terceiro interessado, que

paga a dívida pela qual era ou po-
dia ser obrigado, no todo ou em
parte."

Sendo o fiador um terceiro inte-
ressado, pagando ele dívida decor-
rente de fiança locatícia, deve sub-
rogar-se nos direitos do credor, in-
vestindo via de regresso, em relação
ao locatário.

Quem sustenta tese em contra-
rio, alega que o locador não tem
ação direta em face do locatário, e,
por esse motivo, também o fiador
não a possui.

A interpretação teleológica e sis-
temática aa lei, deve ser outra. O
lecislador ao retirar da impenhora-
bílidade o imóvel residencial de
propriedade do fiador, quando a
dívida decorre de fiança em contra-
to de locação, o fez com o objetivo
de facilitar a contratação da loca-
ção.

A finalidade da lei foi a de trazer
. para a execução, todos os bens do
garantidor, não havendo" razão pa-
ra excluir os bens do devedor prin-
cipal, no caso o locatário.

Pode-se argumentar que a lei
não excluiu da impenhorabilidade
os bens do locatário. Contudo, a
Jurisprudência dos Tribunais fir-
mou o entendimento de que os be-
neficios concedidos ao devedor, são
estendidos ao garantidor, como
ocorreu na hipótese do artigo 47
das Disposições Constitucionais
Transitórias, onde os micros e pe-
quenos empresários e os mini, pe-
quenos e médios produtores rurais,
se pagassem em 90 dias o débito,
ficariam dispensados da correção
monetária. A vantagem foi propor-
cionada aos devedores acima e não
a seus garantidores. Sob esse fun-
damento, as instituições financei-
ras ajuizaram ações contra os ava-
listas e/ou fiadores, alegando que
estes não foram beneficiados pelo
art. 47. O Judiciário estendeu o be-
neficio ao garantidor, como se infe-
re das ementas dos acórdãos do
STJ, publicadas na Revista do Su-
perior Tribunal de Justiça vols. 28/
449 e 32/273, Relatores Ministros
Fontes de Alencar e Dias Trinda-
de:

"Arai. Correção. Isenção Constitu-
çional.
O avalista do devedor favorecido
pelo art. 47 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não
responde pela correção monetária
que a Lei Maior afastou.""Civil. Financiamento de Capital de
Giro. Isenção de correção monetá-
ria.
A isenção de correção monetária, em
financiamento de capital de giro
contraído no período indicado no art.
47 do ADCT, pro micro e pequenas
empresas, atinge os coobrigados, que
figuram com avalistas em título pro-
inissório, dado em garantia de con-
trato."

O Supremo Tribunal Federal,
tratando-se de matéria constitucio-
nal, decidiu como os demais tribu-
nais, isto é, pela extensão aos coo-
brigados, das vantagens concedi-
das ao devedor, como vê do
acórdão proferido no Agravo de
Instrumento n° 137.256 da 2a Tur-
ma. Rei. Min. Marco Aurélio, in
RTJ volj 137/1381, cuja ementa é a
seguinte:"Correção monetária — Anistia —
Artigo 47 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias —
Efeito quanto ao aval.
O aval faz surgir coobrigação, a
revelar solidariedade, nos moldes de-
feridos pela ordem jurídica, ou seja,
ligada a dívida única. O credor pode
acionar um dos coobrigados para re-
ceber a totalidade do crédito. A anis-
tia prevista no art. 47 do Ato das
Disposições Constitucionais Transi-
tórias não há se ser afastada pela
circunstância de o pagamento ser
feito ao avalista que, ao fim, tem
demanda regressiva contra aquele
que assumiu a obrigação, considera-
aos os limites desta."

Os tribunais estenderam aos ga-
rantidores, os benefícios concedi-
dos aos devedores. Qual a razão de
não estender ao devedor principal o
direito de penhora de bens do ga-
rantidor?

A melhor construção doutrina-
ria, por analogia, por vias contrá-
rias, é o que estende ao devedor
principal-locatário — o mesmo de-
ver concedido ao fiador, em vir-
tude da Lei 8245/91, isto é, ter a
sujeição de seus bens para garantirobrigação por ele contraída, até
mesmo para possibilitar o direito
de regresso, previsto no artigo 985-
III do Código Civil.

Jurisprudência em disquete

A ABADI dispõe de Guias Eletrôni-
cos de Jurisprudência, em trabalho con-
junto com a Equità Direito e Informática
Ltda. e a Telesolf Sistemas Telemática e
Automação Ltda. Um disquete é sobre
condomínio e outro sobre locação co-
mercial. Os dois são de facilima utiliza-
ção e extremamente abrangentes.

No Guia Eletrônico de Jurisprudên-
cia de Locação Comercial estão arrola-
das 1.700 ementas de decisões dos Tribu-
nais de São Paulo e do Rio de Janeiro,
além de decisões do Superior Tribunal de
Justiça. No Guia Eletrônico de Condo-
mínio há mais de 1.300 decisões. O con-

sulente pode selecionar quantas decisões
desejar, combinando-as, se quiser, com
os demais dados da pesquisa, como rela-
tor, câmara, período desejado etc.

O resultado aparece na tela em pou-
cos segundos, listando todas as decisões
relacionadas com a pesquisa, com a
ementa e prontas para impressão imedia-
ta. Os produtores ainda oferecem legisla-
ção sobre os temas, doutrina (no Guia de
Condomínio) e súmulas (Locação Co-
mercial). A ABADI oferece demonstra-
ções aos interessados, vendendo o dis-
quete ao preço de USS 50,00 comerciais
no valor do dia.

Conferências sobre
locações

O I Ciclo de Conferências sobre Lo-
cações — Direito e Processo nos dias 9,
10 e 11 de novembro próximo, tem como
conferencistas os professores Sylvio Ca-
panema de Souza e Luiz Fux, com início
às 17 horas, encerrando-se com entrega
de certificados. Trata-se de uma progra-
mação abrangente e com debates, que se
prolongarão até as 21 horas. Informa-
ções e inscrições na Marka Promoções e
Eventos, Praça Floriano n° 51 — 17°
andar (Cinelândia) — Tel. (021) 220-
8870 e FAX (021) 262-5173.

^5
0—— EMPREENDIMENTOS
OTICH IMOBILIÁRIOS LTDA.

A SUA IMOBILIÁRIA DEFINITIVA
Especializada em administração de imóveis,

f Sr. Proprietário: Conheça o nosso novo siste-
ma de aluguel garantido.

^ Direção: Dr. Marco Antônio Moreira Barbosa
Sede Própria

ã Av Brás de Pina, 1.070 Ljs. A. B e C - Vila da Penha - RJ
Tels.: 351-6330 - 391-9207
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FOI LESADO?
CONSULTOU OSPI?

240-6499
FAX 240-0361
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A MELHOR ESCOLHA!!

ALUGUÉIS • CONDOMÍNIOS

FOLHA DE PAGAMENTO
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO

irjjSfooisi
SISTEMAS & CONSULTORIA

(021)252-7143

(021)252-7170

0 ENDEREÇO
CERTO EM IMÓVEIS

IMDBILIARIA
ORIAL LTDA

LOCAÇÕES
CONDOMÍNIOS

COMPRA E VENDA
INCORPORAÇÕES

LOTEAMENTOS
E LEGALIZAÇÃO

DE IMÓVEIS
Pres. Vargas, 482

Gr. 1109/12
CEP 20071 - RJ
Tel. PBX (021)
233-3522

Avenida Raul
Pompéia. 35 S/L

-Tel. (0243)65-2211

OBSERVE AS VANTAGENS
EM INVESTIR EM LINHAS
TELEFÔNICAS

Valorização crescente acima da inflação.
Liquidez imediata.
Rentabilidade até 7 vezes maior
que a média obtida com o aluguel
de imóveis.
O proprietário recebe o pagamento do
aluguel da linha antecipadamente. í
Aluguel garantido ao cliente no dia 5 -
de cada mês. ]
Reajuste trimestral dos rendimentos. c

A responsabilidade pela quitação das i
contas telefônicas é da Nacional. £

Invista em telefones com a Nacional.
O lucro é seu, a responsabilidade é nossa.

Ligue 
ggmJi

Centro: Av. Presidente Antônio Carlos. 615 - 2o endar

Administradora

NACIONALS/A AY

Tradição que inspira confiança, tíesdo 1035
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Cumulação de dano moral com 
patrimonial

Paulo César Leal
Advogado e Diretor da ABADI

Em 
recente julgamento, realiza-

do na 7" Câmara do Tribunal
de Alçada Cível do Estado do Rio
de Janeiro, o voto da Eminente
Jui/a Relatora Valéria Maron, con-
dutor do julgado unânime proferido
na Apelação Cível n° 8.435/03, con-
cedeu o dano moral, pleiteado em
processo de indenização por atropc-
lamento, reformando nesse ponto
decisão do Juízo singular, o qual,
filiando-se à corrente que não admi-
te a cumulação da indenização do
dano material com o dano moral,
havia denegado a pretensão.

Por longo tempo, com efeito, a
indenização por dano moral sofreu
a resistência dos civilistas. sob o ar-
gumento de que tal dano não afeta-
ria o patrimônio, conceituado como.
o conjunto de bens avaliáveis cm
dinheiro; ou seja, com valor de tro-

ca. Argumentava-se ainda que a res-
ponsabilidade civil, tal como previs-
ta em nosso Código, caberia apenas
para a indenização daquilo que efe-
tivamente se perdeu ou que se dei-
xou de lucrar, donde o pressuposto
de que somente o dano material se-
ria suscetível de compensação mo-
netária.

Ante, contudo, as crescentes rei-
vindicações para a reparação do da-
no moral, a jusrisprudência criou
uma variante, no sentido de que o
dano moral seria indcnizávcl desde
que apresentasse reflexo patrimo-
nial. Assim, passou-se a admitir que
o dano moral pudesse ser objeto de
ressarcimento autônomo, especial-
mente nos casos cm que tivesse rc-
flexos patrimoniais aferíveis.

O que ainda não se admitia,
então, era cumular-se a indeniza-
ção do pretium doloris, quando o
dano material já estivesse sendo res-
sarcido. Argumentava-se que, do

contrário, ocorreria um bis ih idem,
pois a indenização do dano material
já era abrangente de todo c qualquer
dano do credor.

Entretanto, o entendimento dos
Tribunais, nessa questão, não ces-
sou de evoluir, chegando-se enfim,
após muita discussão c resistência, a
admitir-se a ampla reparabilidade
do chamado dano moral, "seja atra-
vês do artificio de divisar no caso
existência de um dano patrimonial
remoto, potencial, futuro, eventual,
seja aí reconhecendo a existência de
um dano moral rcparávcl" (Min. II-
mar Galvão — Rei. do Recurso Es-
pecial n° 3604 — Revista do Supe-
rior Tribunal de Justiça — n° 33 —
pág. 535).

Aliás, já há mais de 10 anos
despontavam, no Egrégio Tribunal
de Alçada do Estado do Rio de
Janeiro, acórdãos consagrando, pa-
ralelamente à indenização por dano
patrimonial, a reparação do dano

moral, como é o caso, por exemplo,
do magnificamcnte bem fundamen-
tado acórdão unânime, de 18.03.81,
da Egrégia 7a Câmara do então Io
Tribunal de Alçada. Rei. Paulo Ro-
berto Freitas, publicado na Revista
de Jurisprudência — Arquivos do
Tribunal de Alçada do Rio de Janei-
ro, vol. 27, pág. 278/283.

Portanto, não mais se ajusta â
nossa moderna jurisprudência o en-
tendimento que vc na indenização
por dano material impedimento ab-
soluto á reparação do dano moral.

Ao contrário, e conforme bri-
lhantemente demonstrado no an-
tes aludido acórdão de nosso Egré-
gio Tribunal de Alçada, da lavra do
depois Dcs. Paulo Roberto de Aze-
vedo Freitas, o que a verdadeira
Justiça e o verdadeiro Direito im-
põem e que também se compense o
chamado pretium doloris, mediante
razoável e equilibrado arbitramento
de soma em dinheiro capaz, ainda

que indiretamente, de reparar, ame-
nizar, distrair, sublimar, o prejuízo
que, embora sem repercutir direta-
mente no patrimônio material da
vítima, nem por isso deixa de ler
um efetivo c importante conteúdo:"... a dor, tanto a dor física, quan-
to a dor moral, o susto, a emoção,
o espanto, o 'stress', a mágoa, a
ansiedade, a vergonha etc.".

Esse entendimento, aliás, encon-
tra-se presentemente consagrado na
Súmula n" 37 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, verbis: SAO
CUMULÁVEIS AS INDENIZA-
ÇÕES POR DANO MATERIAL E
DANO MORAL ORIUNDOS DO
MESMO EA TO.

De concluir-se, portanto, que a
v. decisão, inicialmente referida, da
7a Câmara do Tribunal de Alçada
Cível, filia-se ao mais moderno — e
certamente muito mais justo — en-
tendimento de que o dano moral
pode e deve ser sempre reparado.

Coluna do leitor
Sérgio T. Clemente, de Duque de

Cáxias (RJ), formula as seguintes per-
guntas, em face de o condomínio pos-
suir convenção não registrada no RG1:

— O fato de a convenção não
estar registrada prejudica as obriga-
çòes dos condôminos perante o con-
domínio?

— As lojas existentes no primei-
ro piso se negam a pagar as cotas
coridominiais. Podemos cobrá-las?

— A lanchonete do primeiro pi-
so fechou uma área da calçada para
colocação de mesas. Como podemos
retomá-la?

— O imóvel foi construído com
financiamento da CEF, existindo inú-
meros defeitos de construção, pelo que
não cabe a ela vistoriar o prédio ou ser
responsabilizada?

As quatro perguntas do leitor estão
aqui respondidas:

1 — A convenção do condomínio
c considerada obrigatória para os pro-

prietários de unidades, quando apro-
vada pelos titulares de direito que re-
presentem, no mínimo, 2/3 das frações
ideais que compõem o edifício, fazen-
do-se o registro no R.G.I. para que
tenha publicidade e força da lei peran-
te terceiros, o que não impede a força
obrigatória da mesma, perante os con-
dóminos, em caso de não estar regis-
trada.

2 — Havendo previsão de paga-
mento de cotas condominiais por par-
te das lojas, em caso de inadimplência.

se ajuizará ação de cobrança, em face
dos proprietários, que se quiserem
promoverão ações regressivas contra
seus inquilinos.

— Se a lanchonete existente no
Io piso fechar área de uso comum do
condomínio, a ação para recuperá-la
será de reintegração de posse, sendo
calçada ou área da prefeitura se deverá
denunciá-la às autoridades competen-
tes.

— Quanto aos vícios de constru-
ção, nos parece que a CEF, como agen-

te financeiro, não tem competência e
responsabilidade para vistoriá-la, ca-
bendo responder por tais vícios a em-
presa construtora, que poderá ser acio-
nada através da prefeitura, na Região
Administrativa correspondente, ou pelavia judicial com a competente ação or-
dinaria de preceito cominatório.
(A correspondência para esta coluna
deve ser dirigida ao Departamento Juri-
dico da ABADI — Rua do Carmo tf 6 -
8a andar — CEP 20011-020 — Rio.)

UNIBNMCO

O Banco Das Administradoras

O ÚNICO Banco Associado a Abadi

O U NIBANCO e a única instituição financeira que

possui uma agência especializada no atendimento as

administradoras de imóveis e condomínios.

Conheça as vantagens de seus serviços exclusivos na Rua

do Ouvidor, 91 Sub-solo.

LIGUE PARA 221-5599 FALE COM SR. PAULO CÉSAR

Conheça os serviços que só o UNIDIXNCO

pode prestar às administradoras.
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UNIBIXNCO

O Banco Das Administradoras

O Cnico Banco Associado a Abadi

O UNIBANCO e a unica instituiqao financeira que

possui lima agenda especializada no atendimento as

administradoras de imoveis e condominios.

Conhega as vantagens de seus servigos exclusivos na Rua

do Ouvidor, 91 Sub-solo.

LIGUE PARA 221-5599 FALE COM SR. PAULO CESAR

Conhega os servigos que so o UNIDIXNCO

pode prestar as administradoras.
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Nos tempos das Capitanias

DANILO BRIGAGAO
Advogado da ABADI

Segundo 
o Código Civil, dá-

se a enflteuse, aforamento
ou emprazamento, quando por
ato entre vivos, ou de última
vontade, o proprietário atribui
a outrem o domínio útil do
imóvel, pagando a pessoa que o
adquire uma pensão, ou foro
anual, certo e invariável, cons-
tituindo-se enfiteuta.

É, portanto, a enflteuse um
direito real alienável e trans-
missível aos herdeiros, que con-
ferem a alguém a plena utiliza-
ção de um imóvel perante a
obrigação de pagamento de um
foro anual.

À luz do Código Civil a enfi-
teuse, o aforamento ou empra-
zamento são institutos de co-
brança de um foro, que
consistem numa categoria de
aluguel perpétuo correspon-
dente ao domínio útil de terre-
no pertencente ao Estado, e o
mais comum, os chamados ter-
renos de marinha.

Os terrenos de marinha se
dão por razões de segurança e
de interesse público, permane-
cendo o Estado como proprie-
tário de parte dos terrenos na
faixa costeira ou nas ilhas oceâ-
nicas, ocorrendo o mesmo com

terrenos no interior, como anti-
gas fazendas loteadas sobre as
quais a família imperial cobra
aforamento.

Toda vez que se processa a
transferência de terreno foreiro
de um titular para outro ocorre
o pagamento obrigatório ao
proprietário do domínio direto,
através da conhecida taxa de
laudêmio.

O laudêmio é cobrado na
justificativa de que sua manu-
tenção está ligada aos interes-
ses nacionais, das faixas de
fronteiras e de marinha, ou aos
interesses da coletividade na
manutenção do acesso livre do
povo às praias.

Este instituto tem suas ori-
gens oriundas das capitanias
hereditárias, chegando ao Bra-
sil através de Portugal, regula-
mentada nas Ordenações Fili-
pinas de 1623, onde a enflteuse
visava a arrecadar impostos
para preservação das fronteiras
e das praias, contra invasões de
esquadras estrangeiras.

Nos dias de hoje em que a
Constituição Federal já definiu
tais bens como públicos, fazen-
do prevalecer a soberania na-
cional do Estado sobre as fron-
teiras, perdeu-se a finalidade da
cobrança do aforamento e dos

laudêmios, a não ser pela razão
de ter mais um imposto para
captar recursos.

As conseqüências da obriga-
ção do pagamento de laudêmio
na venda de imóveis esbarram
no emperramento da máquina
burocrática, através de proces-
sos administrativos interminá-
veis no Ministério da Fazenda,
obrigando o comprador do
imóvel a aceitar uma escritura
de promessa de venda com qui-
tação, porque sem o pagamen-
to do aforamento não pode re-
gistrar sua escritura definitiva
no competente Registro de
Imóveis.

Segundo o presidente da
Confederação Nacional do Co-
mércio, Antonio Oliveira San-
tos, em artigo no Globo, a solu-
ção estaria na criação de um
imposto único, a título de Im-
posto de Transmissão Intervi-
vos, de 2% sobre o valor do
imóvel, que seria uma forma
legítima de antecipar receita
para o caixa do Tesouro Na-
cional, evitando os entraves
burocráticos de um imposto
criado em séculos passados,
que insiste em perpetuar-se nos
tempos modernos das avança-
das relações imobiliárias.

A dolarização do Mercado Imobiliário

RICARDO YAZBEK.
Presidente do SECOVI/SP
r\ e alguns anos para cá, gran-
\~) de parte dos anúncios de
venda de imóveis tem apresenta-
do valores em dólar. Esta prática
nos induz à questão final: O
mercado imobiliário está dolari-
zado?

A resposta é não. Primeira-
mente, nossa lei veda, por com-
pleto, o uso do dólar como inde-
xador ou referencial em
contratos imobiliários, legislação
esta referendada por diversas de-
cisões dos tribunais. Nos contra-
tos não pode constar moeda que
não seja oficial. Entretanto, o
uso deste referencial não é proi-
bido nos anúncios de imóveis.

São oportunas algumas análi-
ses sobre a dolarização dos
anúncios imobiliários. Tal proce-
dimento começou na década de
80, junto com a escalada infla-
cionária, notadamente no mer-
cado de terceiros. Os proprietá-
rios individuais, buscando
proteção e formas de vencer as
dificuldades impostas pela des-
valorização diária do cruzeiro,
passaram a referenciar suas
unidades em dólar, de maneira
que as empresas corretoras ti-
vessem condições de trabalhar
automaticamente, sem ligar to-
dos os dias para o dono do
imóvel para atualizar preços.

Porém, cabe salientar: na ho-

ra de fechar o contrato, o cru-
zeiro — hoje cruzeiro real —
voltava ao tabuleiro de nego-
ciações. Nada de dólar. Apenas
a moeda oficial e indexadores
legais, como IGPM, TR etc.

As empresas incorporadoras,
responsáveis pelos lançamentos
imobiliários, também tiveram de
criar mecanismos para manter o
real valor aquisitivo do mercado.
Uma autodefesa contra os efei-
tos da inflação. Atualmente, os
anúncios trazem tabelas que têm
vida útil de trinta dias, em mé-
dia, em cruzeiros reais. E tam-
bém apresentam o valor total e
as condições de pagamento refe-
renciados em dólar, como base
de comparação para o mercado
comprador. Criou-se uma forma
de comunicar a realidade aos
compradores potenciais.

Isto vem ocorrendo de modo
mais abrangente desde 1991. Re-
flete também a globalização dos
mercados, com a utilização da
moeda norte-americana em ope-
rações financeiras importação de
bens e outros negócios.

Mas o preocupante, mesmo é
que não estamos falando apenas
da dalarização ou não de um
segmento econômico. No cerne
da questão, a dura realidade:
ainda não conseguimos dominar
e reverter o processo inflacioná-
rio.

Tanto é que o próprio gover-

no adotou o dólar, utilizando-o
no lançamento de títulos públi-
cos com indexação cambial.

No mercado de locação tam-
bém os aluguéis são apenas no-
minalmente apresentados em dó-
lar, porém com contratos
lavrados em moeda e índices ofi-
ciais. E nesse setor a situação é
ainda mais crítica por causa da
periodicidade obrigatória: são
seis meses sem nenhuma corre-
ção. O resultado é escassez de
oferta e desatendimento a uma
parcela significativa da popula-
ção.

O que precisamos, de fato, é
conseguir a estabilização da eco-
nomia e de nossa moeda. Preci-
samos, até mesmo, ter orgulho
do cruzeiro, do mercado nacio-
nal, de nosso país. Sem isso, a
dolarização do anúncio imobiliá-
rio e de outros bens será o único
meio de referenciar valores e
transmitir ao público informa-
ções verdadeiras.

O condomínio

na prática
O Juiz de Direito Antônio José Fer-

reira Carvalho, que colabora nas pu-
blicações da ABADI há vários anos, aca-
ba de publicar a 5* edição revista e
ampliada de seu livro O Condomínio na
Prática, pela Editora Lumen Júris. A noite
de autógrafos foi cm nosso auditório no
último dia 7, ontem, presentes vários con-
vidados e associados.
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BERVEL
EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONDOMÍNIOS - LOCAÇÕES
ASSESSORIA JURÍDICA

224-6100
Rua do Carmo, 9-7® andar - Centro - Sede Própria
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A qualidade que faz

a diferença.

49 ANOS

LOCAÇÔESXONDOMiMOS

Centro: Av. Rio Branco, 115-17° e 18° andares
Tel.: 210-2136-Fax 231-1352
Barra: Rua Gildasio Amado, 55 - Gr. 1312 (Centro da Barra)
Tei.: 493-5448 - Fax 493-5592
Departamento de Marketing: Tel.: 231-1240 507

FIAT SERVICE

UM PASSO A FRENTE EM
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS,

CONDOMÍNIOS E HOTELARIA

ATENDIMENTO PERSONALIZADO.
LOCAÇÃO COM ALUGUEL GARANTIDO

\ ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA.
ADVOCACIA IMOBILIÁRIA
E TRABALHISTA.
SERVIÇO DE RECRUTAMENTO,
SELEÇÃO E TREINAMENTO DE
PESSOAL.

Si PROGRAMA DE RECREAÇÃO EM
CONDOMÍNIOS, EDUCAÇÃO FÍSICA,
ARTE EM EDUCAÇÃO.

230-6797

I ?

Rua México. N° 74 — 10° Andar
Centro — Rio — R.J.

Abadi 144
Creci J10 404
Embratur — 02904.212
Secovi/RJ — 133

NAO TROQUE O CERTO PELO DUVIDOSO
Só entregue seu imóvel ou condomínio a uma administradora filiada á
ABADI.
As administradoras de imóveis filiadas à ABADI, além de oferecer-lhe segurança
e tranqüilidade, também lhe oferecem qualidade na prestação dos seus serviços.



10 ABADI

ZONA
CENTEO

A CONFIANÇA IMOBILlA-RIA ADMINISTRADORAATOA Um nome que indi-ca uma realidade — Av PresVargas. 1 146/9° (Metrô —
Esf Pres Vargas) Tel 2637588 CRECI J 423 ABADI087

CENTRAL ADMINISTRA-DORA DE IMÓVEIS LTDA.— Av. Treze de Maio. 23 —
gr. 1712 Tel 240-1148 —
ABADI 1-8 — CRECI J-1628

ABRA ADMINISTRADORADE BE WS LTDA — Fundadaem 19G0. Administração decondomínios e locação. RuaBuenos Aires. 100/ 3o and Tel,KS 231 -1929. ABADI 35 CRECl J 274.
ACIR ADMINISTRAÇÃO S.A- Administração e condomi-nios. imóveis compra e venda.Rua Álvaro Alvim. 27/S.LojaTelefone 220-9020. ABADI12 CRECI J. Secovi-RJ.

ACRIL ADMINISTRADORADE IMÓVEIS LTDA — Direção Adão de Carvalho RibeiroÃv Almte Barroso. 91 salas1007/8 — Tel 240-1923ABADI 11 — CRECI J-690.
ADMINISTRADORA LEALCom assistência do escritório de advocacia do Dr PauIo Leal Compra, venda locação de imóveis Av RioBranco, 156 Grupos 604/5Tel PBX 262 3373 ABADI 44CRECI J-402.
ADILAR ADMINSITRAÇAODE IMÓVEIS LTDA. — Administra imóveis o condominios, faz compra e venda. Dire
ção Holien Nunes de Lima.Rua Washington Luiz. 51 /LojaA. Tel: 232-0679 ABADI CRE-Cl-J.

ADISA ADMINISTRADORADE IMÓVEIS LTDACompleta assistência Jurídicaa proprietários Locação condomínios. Seguro e vendasRua México, 111/407 Tel KS
262 7558 ABADI 477 CRECI
J 2793

CLASSIFICADOS JB — 580-5522Anuncio por telefono do 2'6 feira para todas as ediçõesató às 18 h, para as ediçõos dodomingo e 2 • feira ató às 20 hde soxto-foira. Sábado das 8 h<is 1 2 h.
ADMINISTRADORA ' DE'IMÓVEIS MASSET LTDA.35 «nos de bons serviços.Tranqüilidade o segurança é oque lhe oferecemos. Rua De-bret, 79 — 2< e 4o andares.Tel. PABX 240-1323 — SE-COVI RJ 94 ABADI 03 —CRECI J 330. .

ADMINISTRADORA NACIONAL S/A — Tradição quepira confiança desde 1935.Av. Pres. Antônio Carlos. 615/" andar PABX 262-0022 -AGÊNCIA TOP CENTER RujViso. de Pirajá, 550 salas 302 e306 PABX 239-1745 ABADI"9 CRECI J-489.
BERVEL EMPREENDI-,MENTOS LTDA. — Adminisação de Imóveis e condomi-iios assessoria jurídicacompleta Rua do Carmo, 9 —~ indar Tel: 224-6100 ABA-Dl 25G CRECI J 1520.

CONSPAR ADMINISTRA-
ÇAO DE BENS LTDA. —
Rua do Rosário, 173/ 9° an-dar. tel. 231-2104 SÔ LO-CAÇOES - ABADI 374 -
CRECI J-2403.

CLASSIFICADOS JB — 580-5522Anuncie por telefone de 2 ' a6"» feira para todas as ediçõesató ãs 18 ii. para as edições dedomingo e 2" feira até às 20 hdo sexta feira. Sábado das 8 hàs 12 h

TORRE ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA. — Agarantia dos Síndicos e Pro-prietários — Rua da Lapa 200
grupo 405/6 — Tel.: 221 -
9663 — ABADI 481.
PREDIL IMÓVEIS — 30Anos de Tradição e Segurança.Rua da Quitanda, 187 loja S/Loja, 1°/2° e 3o andares Tel:223 1 362 - ABADI 06 CRECIJ 607.

CLASSIFICADOS JB — 580-5522 ,Anuncie por telefone de 2 • a6J feira para todas as ediçõesaté ás 18 h, para as edições dedomingo o 2- feira até às 20 hde sexta-feira. Sábado das 8 hás 12 h.

IMOBILIÁRIA NOVOMUNDO LTDA — Av. NiloPeçanha n° 12 sala 403 Tele-tons 222-2012 —ABADI 336CRECI J 571.

ADMINISTRADORA RIO.FLAT SERVICE — Locaçõese condomínios, administraçáo>hoteleira, conta bancária individualizada com rendimento;de overnight, recreação nasáreas condominiaís. Rua México 74 —10*- andar Tel. 2206797 (PABX) CRECI J-359ABADI 114 »

ADMINISTRADORA WALTER — 25 anos de Bons Serviços Administração Locaçáoe vendas de imóveis SegurosDept" Jurídico sob direçãoD rs Wa»ter Garcia Ferreira,Carlos Eduardo Lopes D'Ornellas e José Adilson N Costa— Rua Sen Dantas, 117 219/221 Tels 240-0838 240-6788240-0687 CRECI J-1475ABADI 313.
BAP ADMINISTRAÇÃO DEBENS LTDA. 48 ANOS DETRADIÇÃO — Condomínio— Locação e Vendas Av. NiloPeçanha, 151/3° Andar Tel.210-2136 (PABX) FAX 262-6145 Av. das Américas 2.250Loja M Tel. 325-6067(PABX) FAX 325-2219 Dept*de Marketing — 240-0214CRECI J-587 —ABADI 30.
WALMAR CONSULTORIAIMOBILIÁRIA LTDA. — Lo-cações. Condomínios, comprae venda de imóveis, avaliações,assistência jurídica. Rua 1 ° deMarço. 21/ 8°. Tel.: 224-6357Fax: (021) 252-4831. Creci3.940 - ABADI 302 - SECOVI 181
CHERMONT & ASSOCIA-DOS — Consultoria Partici-pações Ass Imob S/C Ltda. —.Av. Presidente Vargas. 583/1420 Tel. 221 -4470 CRECI JABADI 500.
CIA. GUANABARA ADMINISTRADORA DE IMÓVEISE CORRETAGEM DE SEGUROS — Cont assistência
jurídica de Aloysio Pinheiro deVasconcelos. Rua da Assem-ibléia, 10 Gr. 1612. Sede pró-pria. Tel. 531 -28^8. CRECI J1447 ABADI 74.

ALDA ADMINISTRADORADE IMÓVEIS LTDA. — Amelhor rentabilidade ria loca-
ção do seu imóvel. Direção:Ruy Achiles de Almeida —IRua Buenos Aires, 2/601 Tel..*)253-3598 — CRECI ABADI.391

CLASSIFICADOS JB — 580-5522jAnuncio por telefone de 2" a;G 1 foira para todas as edições)ató às 18 h. para as edições dedomingo e 2J feira até às 20 h'de sexta-feira. Sábado das 8 h12 h.

SAO JOSÉ ADMINISTRA-'ÇAO DE BENS E ASSES-;SORIA LTDA. — Rua Gon-
çalves Dias 56 301. Tel.221 -5646 ABADI 298 CRECIJ-1717.

FARGOU IMÓVEIS LTDA.Administra locações e con-domínios — Compra e vendaAssistência Jurídica. Ruada Assembléia, 36 — sis. 403/404 Tels.: 221 -8958 e 2327994 — ABADI 589.
FCM — EMPREENDIMEN-TOS IMOBILIÁRIOS LTDA— Direção Carlos J. Macha-do. Av. Alto. Barroso. 91 gru-po 1002. Tel.: 533-0164CRECI J-1281 ABADI 284.
GBS ADMINISTRAÇÃO DEBENS LTDA. — Direção Ge-raldo Beire Simões Administra-
ção, avaliação, venda, seguros..Advocacia Imobiliária acordos,revisões judiciais renovatórias,despejos, retomadas. Rua da1Assembléia. 10 Gr. 2911. Tel.:i224-6112 - 531-2940 e FAX:531-1632. ABADI 312 CRECIJ-2082.
IMOBILIÁRIA ORIAL LTDA.,Av. Pres. Vargas. 482 Grf1109/12 Tel. PBX 233-3522Locação - Condomínios -compra e venda - incorporaçãoloteamento - avaliação - aforamento - legalização - advocacia imobiliária - ABADI 472CRECI J-2747.
CLASSIFICADOS JB — 580-552?..Anuncie por tolofono do 2a a6a foira para todas as ediçõesató às 18 h, para as edições dedomingo o 2a feira até às 20 hdo soxta-feira. Sábado das 8 hàs 12 h.
PREDIAL CANADENSE — jMais de 30 anos de bons ser-,viços e tradição Av. Rio Bran-co. 185 Grupos 1812 e 1813.PABX 533-1312 e 533-1131.CEP 20040 Sede Própria.ABADI 101 — CRECI J-1469Secovi RJ 175. 1

«AVRIL — ADMINISTRADO-RA VARELA RIBEIRO LTDA.;— Locações — condomínios'*compra e venda, assistênciaurídica Direção Antonio Car--os M. Ribeiro. Telefone 220-13489 — 262-6323 — 252-2607 — ABADI 286 — CRE-a j.
ESIL IMOBILIÁRIA LTDA. —'27 anos de bons serviços asíndicos e proprietários. Ad-ministração de condomínios elocação. Rua da Lapa, 200 —f9° andar. Tels.: 222-9471 —242-1129 — 242-4915 ei242-6519— Fax: (021) 252-'5433. — ABADI 037 — CRE-'Cl J-536.
IMÔVIL ADMINISTRADO-RA DE BENS IMÓVEIS LT-DA — Se o seu problema éimóvel procure a IMÔVIL —
Av. Pres. Vargas, 417-11° —
Tel 224-8901 - ABADI 001ÇRECI J-224.

MARCA IMÓVEIS LTDA —
Locações — condomínios —compra/venda Rua do Carmo,17 — 9o andar Tels.: 221 -
3073/252-7087. CRECI J-2194 —ABADI 352.
MARVA ADMINISTRADO-RA DE IMÓVEIS LTDA. —Direção Rômulo CavalcanteMota Renovatórias. revisões,acordos, despejos, retomadas.Av. Almte. Barroso. 91. 240-1744 ABADI 25 CRECI J-1275.
LAC-UBRA ADM. BENSIMÓVEIS LTDA. —Adm.condomínios, Locaçáo. Com-

pra e venda. Avaliação. Assist.Jurídica, Assessoria segurosAv. Almte. Barroso. 97 S/LTels: 262-1457 e 262-1461. Direção: Luiz AugustoFerreira Guimarães. CRECI J-786 —ABADI 289.
OLIVEIRA LOPES IMÓVEIS— Há 15 anos administrandocondomínios, locações e ven-dendo imóveis. Rua SenadorDantas, 75 S/ 2614. Tel: 240-2172. ABADI - 121 Creci732.

TRADICY TAUNAI — LO-CAÇOES IMOBILIÁRIAS LT-DA. Tradição, eficiência, con-fiabilidde. Av. Rio Branco*156 sala 528 PBX 262-8Avenida Central ABADI 348CRECI J-2523.

PREDIAL CANADENSEMais de 30 anos de bons ser-viços e tradição. Av. RioBranco, 185 Grupos 1812 e1813. PABX 533-1312533-1131. CEP 20.040 SedePrópria ABADI 101 — CRECIJ -1469 — Secovi - RJ 175

CENTRIMÓVEIS LTDA —(Rua Conde de Bonfim. 289-A5° and. Tel: 567-1550 CRECfJ-605. ABADI 086 j

IMOBILIÁRIA SOLMAR LT-DA. — Condomínio — Loca-
ções — Compra e Venda. RuaVisconde de Pirajá, 156 sis.610/11. Tel.: 267-6894 e267-6792 ABADI 053. CRE-Cl J-638.

IMOBILIÁRIA FERNANDESLTDA. — Administração deImóveis residenciais e comer-ciais, completa assessoria juridica. Av. Ernani Cardoso, 84Gr. 201/204 — PBX 269-3249289 9349 — CascaduraCJ 1.254 — ABADI 238.

FONTE ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS — Rua JoséClemente. 24 — CRECI J432— ABADI 107 Tel. 719-5353.

ILHAD0
GOVERNADOR

PREDIAL MÉXICO — Condomínio - aluguel - compravenda e assesoria jurídica. Estrada do Galeão. 994 Grupos113/122 Tel.: 462-0015 ABADl CRECI J 267.

[ABREU IMOBILIÁRIALocação, venda, advocacia em

VIVENDA CENTER SERVI-
ÇOS IMOBILIÁRIOS LT-DA. — 25 anos de experiôn-cia no ramo imobiliário Ruada Quitanda. 30, sls. 402/6.Tel. 224-8887 ABADI 113,CRECI J-918.

MACABU ASSESSORIA DEBENS IMÓVEIS — Rua doCalete, 311'Gr. 601 2° Tels.!285-7147 e 205-0249 ABA-Dl 371 CRECI J-855.
PREDIAL LEME LTDACondomínio, locação anual etemporada. Compra e venda-Av. Princesa Isabel, 7 Ijs 9,14>e 15 Tel. PABX 275-544$CRECI J-383 ABADI 92.
R. M. ARAÚJO ADMINIS-TRAÇÃO DE IMÓVEIS LT-DA — Compra, venda, loca-ção, avaliação e administraçãode imóveis. Rua siqueira Cam-pos. 143 loja 19, 20 e 38 do 2°Mvimento. Tel. PABX 235-5182. Atenção: ABADI: 479CRECI—J — 2936.

ESTASA — EMPRESA DESERVIÇOS TÉCNICOS EADM. S/A — Locação, con-domínio, compra e venda — 0melhor atendimento — Efí-'ciência — Rapidez — Idonei-dade — Rua Almirante Ta-mandaré. 66-3° .and. — jFlamengo — Tel.: (PABX)205-1798. CRECI J-1431.ABADI 067.
SANTA RITA ADMINIS- ITRADORA DE IMÓVEIS! |LTDA — Locação, condomi-nio, vendas. Av. N. S. de Co-
pacabana, 1085 Grs. 213 e|214. SEDE PRÓPRIA Tel. [521 -4983 e 521 -6590 CRECI1043 ABADI 369.

IGT DO BRASIL EMPREEN-DIMENTOS LTDA. — Admi-nistração de aluguéis pela má-xima renda. Direção Elizabeth I geral. Direção Dr. EdwaldoTeruszkin. Sede própria: Rua | Abreu. Av. Mal. Fontenelle.Visconde de Pirajá, 547 loja 14.580 S/301 - Mallet— Rea203. Ipanema. Tels.: 259-8448 llengo — Tel: 332-3788174-8044 (PBX) ABADI 4381ABADI 732 CRECI J 18.732.CRECI J 1646 - BNI 35. | ADMINISTRAÇÃO SARAIVA DE IMÓVEIS LTDA.Av. Cônego Vasconcelos 82saias 201/214 Tels.: 3310503 331-8680 CRECI J2110 ABADI.
BLÊNl — ADMINISTRA-
ÇAO DE IMÓVEIS LTDA.Rua Felipe Cardoso 131/201 203 Tel.: 395-0785 CRE-'.Cl J-1656 ABADI 182.

IMAB IMÓVEIS MADUREI-RA ADMINISTRAÇÃO DE!BENS SOC. LTDA. — RuaDagmar da Fonseca, 106sala 201. Tel.: 390-1943CRECI J-1552 ABADI 96.
'JV CAMPOS CORRETA-GEM & ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA. — R.iDivisória 10 sala 302 Tel.:350-2344 CRECI J 3027,ABADI 499.
CLASSIFICADOS JB — 580-5522Anuncio por telefono de 2a a6a feira para todas as ediçõosató às 18 h, para as edições dedomingo o 2a feira até às 20 hdo sexta-feira. Sábado das 8 hàs 12 h.

J B IMÓVEIS LTDA. — Tra-diçáo desde 1967, direçãoJADIR BRUNO — Av. AmaralPeixoto. 334 conj. 515 Tel..719-7600 CRECI 3132 ABA-Dl 490.
S. R. EGITO IMOBILIÁRIALTDA. — Administração deimóveis residenciais. 16 anosde experiência e bons servi-
ços. Rua José Clemente, 73
Grs. 403/404. Tel.: 719-3998ABADI 194 CRECI J 009589.

ADJÚVE-ADMINISTRA-DOR/1 VERITAS S/C LT-JDA. — Administração. Com-pra e venda de imóveis. Rual16 de Março, 38 S/L — Tels |(0242) 4300196 e 42-17121CRECI J-849 ABADI 329.
JUDICE ARAÚJO IMÓVEIS'ILTDA. — Rua Raul de Leoni, f168 — Centro. Tel. (0242)42-2885 ABADI-512 CRECI jJ.

VILLAFORTE ADMINIS-TRAÇÃO E CONSULTO-RIA LTDA. — Direção Dra.Celina Pereira. Rua Barão doAmazonas. 572 Gr. 802 Tel717-2929 Filial Icarai RuaGavião Peixoto, 343 Loja 104Tel.: 714-2099 714-0746CRECI J 1923 - ABADI 449.

WQBTE ,

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie
por telefone de 2a a
6a feira para todas as
edições até às 18 h,
para as edições de
domingo e 2a feira
até às 20 h de sexta-
feira. Sábado das 8 h
às 12 h.

ARJ - IMOBILIÁRIA: Vende,troca, avalia. Assistência Jurí-dica - locação, administração eserviços de despachante. Apar-lamentos, casas residenciais ecomerciais. Praia de Botafogo,324 Loja IV - RJ CRECI J-1655 - ABADI 246. Tel.: 553-.5765 e 552-4016.

ALMAR EMPREENDIMEN-TOS IMOBILIÁRIOS LTDARua Mendes Tavares. 19Vila Isabel. Tels: 577-1123577-1124 — ABADI 308.CRECI J 2893.
ADMINISTRADORA PRE-DIAL APOLO LTDA — Admi-nistração do condomínios, lo-cação de imóveis. 29 anosprestando bons serviços a sín-dicos e proprietários. PraçaSaens Pena, 55 Grs. 701 /704/ J705 - Tijuca - Tel. 254-6994/ 1
254-5795/ 254-5995. CRECI' 575 - ABADI 209.
NOVA EMPREENDIMEN-/TOS IMOBILIÁRIOS LT-DA. LOCAÇÃO - CONDO-MlNIO - COMPRAS EVENDA - ASSESSORIAJURÍDICA — Praça SaensPefia, 55 Grupo 610 - Tijuca.Tel.: 284-1440 e 284-1601CRECI J 2951 ABAD1179.

'CENTRAL DE CONDOMI-NIOS — Administração deImóveis - Condomínios - Com-pra e Venda. A pioneira ematendimento domiciliar. RuaDr. Bernardino, 260 - PraçaSeca - Jacarepaguá. Tel.350 = 0270

CAXIAS
s. j.meríti

ADMINISTRADORA IMOBIUARIA CAMELO LTDA.Administração de Lotea-imento compra venda e loca-'ções Av. Mal. Floriano, 1798salas 201 /2 Nova Iguaçu tels.'767-7956 e 767-9124 ABA-Dl 385 CRECI J-850.

REGIÃO
COSLAGOS

ADJUVE-ADMINISTRA-DORA VERITAS S/C LT-DA. — Administração, com-
pra e venda de imóveis. Av.Assunção, 698 Tel.(0246)43-1844 CRECI J-849.
CLASSIFICADOS JBl
580-5522 Anunciei
por telefone de 2a a|
6a feira para todas as|
edições até às 18 h.
para as edições dei
domingo e 2a feira|
até às 20 h de sexta-
feira. Sábado das 8 h |
às 12 h.

l^GBA 
JXJSREIS

IMOBILIÁRIA ORIAL LTDA.!— Av. Raul Pompéia, 35 s/lj. ITel. (0243)65-2211 Locação iCondomínio, compra e venda, jincorporação loteamento, |avaliação, aforamento, legali-zação, advocacia, imobiliária.'!ABADI-472 CRECI J-2747.

MABE — ADMINISTRA-
ÇAO DE IMÓVEIS LTDA.— Direção de Henrique Leit-man. Rua Maria Freitas. 42sala 304 Tel. 450-2142 CRE-Cl J-2823 ABADI 347.

ABA ADMINISTRAÇÃO DEBENS — Administração de:condomínios e aluguéis - re-inovatória - retomadas - despe-'os. Escritório de Advocacia.Dr. Maurício Vaisman - Av.Copacabana, 500 Gr. 503 -Tel.: 235-7676 e 237-7854 -ABADI 122 - CRECI J 4063

ESTASA EMPRESA DE,'|SERVIÇOS TÉCNICOSADMINISTRATIVOS S.A.Locação, condomínios,compra e venda. Trabalhecom quem está perto de você. .O melhor atendimento. Efi-ciência, rapidez, idoneidade.Rua Domingos Lopes, 410/Loja 110, Madureira. Tel:350-05S2 ABADI 067. CRE-Cl J-1431.

.PRIMAR PREDIAL RIOMAIOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. —
Compra, Venda. Administra-
ção de imóveis e condomi-nios. Rua Arquias Cordeiro.324. Grupos 211/212/213/214 Telefone 281 -0597 CRE-Cl J ABADI 052.

CLASSIFICADOS JB — 580-5522Anuncie por telefone de 2° a,6" feira para todas as ediçõesaté às 18 h, para es edições dedomingo e 2" feira até às 20 hde sexta-feira. Sábado das 8 hàs 12 h.

MIRRA SERRA ADMINIS-TRADORA LTDA. — 20 anosprestando os melhores servi-ços na administração de imò-veis em Caxias. Agora em no-.vas e modernas instalações.'Praça Roberto da Silveira. 362Tels.: 771-4307 — 771-8463 e 772-0101. ABADI153 —CRECI J-3994.
NOS CLASSIFICADOS JB ficoumais fácil anunciar, de 2a à 6üdas 8 h às 18 h para as edi-
ções de segunda a sábado,
para as edições de domingo edemais dias ató as 20 h de 6-'foira o das 8 h às 12 h dosábado, inclusive com maisuma vantagem, além do pa-gamento em sua conta teiefõ-nica, açoitamos os cartões decrédito: CREDICARD, Dl-NERS e AMERICAN EX-PRESS CARD. "NO SÁBA-DO VOCÊ LIGA E NODOMINGO A GENTE VEN-DE". LIGUE (021) 800-4613.

CLASSIFICADOS JB
580-5522 An uncie|
por telefone de 2a
6a feira para todas as I
edições até às 18 h, I
para as edições dei
domingo e 2a feirai
até às 20 n de sexta -1
feira. Sábado das 8 h|
às 12 h.

VOLTA il
REDONDA

UNILAR DE VOLTA RE-"DONDA EMPREENDIMEN-,TOS IMOBILIÁRIOS LTDA.— Administra c/aluguel garan- Ltido. - Matriz: Paulo de Frontin,!133 - Filial: Retiro e Vila Santa 1Cecília - Tels.: (0243) 42-2050143-0814 ABADI 717 -ICRECI 11462
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Imposto de Renda de Pessoa Física

(Ganhos de capital na alienação de bens)

1'EDRO AUGUSTO ALVES *

D 1
í\r

percebit

ESIDENTES NO PAÍS — Os
_ rendimentos c ganhos de capital
percebidos por pessoas residentes ou
domiciliadas no Brasil serão tributa-
das pelo Imposto de Renda na forma
da legislação vigente (art. Io, Lei
7.713). Os ganhos de capital auferidos,
a partir de Io de janeiro de 1991, pelas
pessoas físicas na alienação de bens de
qualquer natureza passaram a ser tri-
butados à alíquota de 25%, sendo esta
tributação exclusiva, não integrando a
base de cálculo da Declaração Anual
de Ajuste.

Anteriormente à Lei 7.713 somente
a alienação de bens imóveis estavam
sujeitos à incidência do Imposto de
Renda. A partir desta lei, a alienação
de bens de qualquer natureza (imóveis,
móveis, veículos, aeronaves, semoven-
tes etc.) passam a ser tributados pelo
Imposto de Renda, ou seja, estão su-
jeitos a apuração dos ganhos de capi-
tal.

Considera-se ganho de capital a di-
ferença positiva entre 0 valor de trans-
missão do bem e o respectivo custo de
aquisição, corrigido monetariamente.
Na apuração do ganho de capital se-
rã o consideradas as operações que im-
portem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promes-
sa de cessão à sua aquisição, tais co-
mo: Compra c Venda, Permuta, Adju-
dicação, Desapropriação, Dação em
Pagamento, Doação, Procuração em
Causa Própria, Promessa de Compra e
Venda, Cessão de Direitos, Promessa
de Cessão de Direitos e contratos afins
que importem em transmissão de bens
ou direitos.

NÃO-INCIDÊNC1A — Não são
tributados os ganhos de capital perce-
hidos:

— na alienação do único imóvel
que o titular possua, desde que não
tenha realizado outra alienação nos
últimos cinco anos e o valor seja igual
ou inferior ao equivalente a 551.780,24
Ufir no mês da alienação;

II — nas transferências causa mor-
tis (herança, legado) e nas doações em
adiantamento da legitima;

III — nas alienações de bens e di-
reitos cujo preço seja igual ou inferior
ao equivalente a ÍO.OUO Ufir (bem de
pequeno valor);

IV — na liquidação de sinistro,
furto ou roubo, relativo ao objeto se-
gurado;

— na indenização da terra nua
por desapropriação para fins de refor-
ma agrária;

VI — na permuta de unidades imo-
biliárias, objeto de escritura pública,
sem recebimento de parcela coniple-
menlar em dinheiro, denominada tor-
na;

VII — entrega de titulos da dívida
pública federal ou de outros créditos
contra a União como contrapartida à
aquisição das ações leiloadas no âmbi-
to do Programa Nacional de Desesta-
tização, que terá o tratamento de per-
muta.

VALOR DE TRANSMISSÃO —
É o preço efetivo da operação de ven-
da, sendo facultado à autoridade arbi-
Irar o valor, sempre que não mereça
fé, por notoriamente diferente do de
mercado, o valor ou preço declarado
pelo contribuinte, ressalvada, em caso
de contestação, avaliação contradito-
ria, administrativa ou judicial.

Na hipótese de bens e direitos ad-
quiridos através do SFH. será conside-

rado o valor de alienação o efetiva-
mente recebido, desprezando-se a
dívida transferida ao comprador.

ALIENAÇÕES A PRAZO — O
ganho de capital será apurado como se
a alienação fosse à vista e tributado na
proporção das parcelas recebidas a ca-
da mês.

IMÓVEL RURAL — Na aliena-
ção de imóvel rural com benfeitoria,
será considerado apenas o valor da
terra nua.

DESAPROPRIAÇÃO — No caso
de desapropriação, o valor da corre-
ção monetária integra o valor de alie-
nação para apuração do ganho de ca-
pitai; os juros recebidos não compõem
o preço da alienação e serão tributa-
dos em separado (Carnê-Leão).

DEDUÇÕES — Para efeito da
apuração do ganho de capital, o valor
pago a título de corretagem na aliena-
ção, quando esse ônus não for transfe-
rido ao adquirente, será diminuído do
valor da alienação; quando se tratar de
alienação a prazo, esse valor deverá
ser deduzido do valor da parcela rece-
bida, no mês do pagamento da corre-
tagem.

CUSTO DE AQUISIÇÃO — Con-
sidera-se custo de aquisição dos bens
ou direitos, adquiridos até 31 de de-
zembro de 1991, o valor de mercado
constante da declaração de bens relati-
va ao exercício de 1992, apresentada
tempestivamente.

Na hipótese de bens adquridos
através do SFH, considera-se custo o
valor de mercado em 31.12.91 subtrai-
do da importância relativa à divida
declarada em 13.12.91, acrescido das
parcelas pagas a partir de 1992, exceto
seguro e mora. Podem integrar o custo
de aquisição os seguintes dispèndios,
desde que realizados a partir de Io de
janeiro de 1992, comprovados com
documentação hábil e idônea e discri-
minados há declaração dc bens:

BENS IMÓVEIS — a — Os dis-
pèndios com a construção, ampliação
e reforma, desde que os projetos te-
nham sido aprovados pelos órgãos
municipais competentes, e com peque-
nas obras, pinturas, reparos em azule-
jos etc.;

b — Os dispèndios com demolição
de prédio construído no terreno, desde
que seja condição para se efetivar a
alienação;

c — As despesas de corretagem
. referentes á aquisição do imóvel vendi-
do, desde que suportado o ônus pelo
contribuinte;

d — Os dispèndios pagos pelo pro-
prietário do imóvel cont a realização
de obras públicas, tais como colocação
de meio-fio, sarjetas, pavimentação de
vias, instalação de redes de esgoto e de
eletricidade etc.;

e— O valor do imposto de trans-
missão pago pelo alienante na aquisi-
ção do imóvel;

f — O valor da contribuição de
melhoria.

OUTROS BENS — Os dispèndios
realizados com conservação, reparos,
comissão ou corretagem quando não
transferido o ônus ao adquirente, ju-
ros pagos no financiamento para aqui-
sição dos bens ou direitos, retifica de
motor etc.

PERMUTA DE IMÓVEIS — Nas
operações de alienação, a qualquer ti-
tulo, de imóvel adquirido por permuta
com ou sem pagamento de torna, con-
sidera-se custo de aquisição o valor do
imóvel dado em permuta, acrescido da
torna paga. se for o caso. Na permuta

com recebimento de torna, será consi-
derado valor de alienação somente o
valor da torna recebida ou a receber.

Tratando-se de imóvel adquirido
por permuta com recebimento de tor-
ma considera-se custo de aquisição o
valor do imóvel dado em permuta,
diminuído do valor utilizado como
custo na apuração do ganho de capital
relativo à torna recebida ou a receber.

ESPÓLIO — As alienações de
bens realizadas no curso do inventário
consideram-se efetuadas pelo espólio.
No caso de Cessão de Direitos Heredi-
tários, c.xcetuada no curso do inventa-
rio, cabe ao cedente apurar em seu
nome o ganho de capital. Nesse caso,
considera-se custo de aquisição da
parte cedida o valor da avaliação judi-
ciai ou o atribuído pelos herdeiros,
desde que haja concordância da Fa-
zenda Pública.

IMÓVEL RURAL — No caso de
imóvel rural, será considerado custo
de aquisição o valor relativo à terra
nua.

REDUÇÃO SOBRE O GANHO
DE CAPITAL — Tratando-se de alie-
nação de imóvel adquirido até
31.12.88, poderá ser aplicado um per-
centual fixo de redução sobre o ganho
de capital, segundo o ano de sua aqui-
sição, conforme tabela seguinte:
ANO REDUCAO A9IO REDUQAO
1969 100% 1970 95%
1971 90% 1972 85%
1973 80% 1974 75%
1975 70% 1976 65%
1977 60% 1978 55%
1979 50% 1980 45%
1981 40% 1982 35%
1983 30% 1984 25%
1985 20 1986 15%
1987 10% 1988 5%

PRAZO DE PAGAMENTO —
Até o último dia útil do mês subse-
quente àquele em que os ganhos hou-
verem sido percebidos: Código da Re-
ceita n° 4.600.

RESIDENTES NO EXTERIOR
— O ganho de capital nas alienações
efetuadas por residentes no exterior
será determinado pela diferença entre
o valor de alienação e o custo de aqui-
sição.

Não.se aplicam, no cálculo, ganho
de capital de residentes no exterior, a
exclusão e a redução prevista para os
residentes no país. O valor positivo
apurado sujeita-se à retenção na fonte.
| aliqiiota de 25%, salvo a existência
de acordo entre o Brasil e o país de
residência do alienante. A retenção na
fonte sobre o ganho de capital deve ser
efetuada no momento da alienação do
bem. sendo responsável a fonte paga-
dora, ou seja. o adquirente. A respon-
sabilidade pela retenção e reeolhimen-
to recairá sobre o procurador do
alienante, quando não for dado co-
nhecimento à fonte pagadora tratar-se
ile bem pertencente a residente no ex-
terior.

PRAZO DE PAGAMENTO — O
imposto deve ser recolhido na data da
ocorrência do fato eerador; Códiso da
Receita n° 4.600.

' O auíor é advogado e colaborador "de O
ABADI. especializado em imposto de Renda e

Mercado de Ações
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MONTE CASTELO
SOCIEDADE ANÔNIMA

A ADMINISTRADORA DOS BONS CLIENTES

AQUI VOCÊ ENTREGA A ADMINISTRAÇÃO

DO SEU CONDOMÍNIO

A QUEM FAZ O MÁXIMO PELO MÍNIMO

PRAÇA FLORI AN O, 51 - 19a ANDAR
(EM FRENTE AO METRÔ CINELÂNDIA)
TELEFONE: 220-7220 - FAX: 262-0706

RÔMULO CAVALCANTE MOTA

NI
MARVA Administradora

de imóveis Ltda.

Cliente não é número, é amigo,
não está preso a contrato. Trata
direto com os diretores. Só faz
locações, e por isso é melhor. Pro-
move acordos, despejos, revisão
de aluguel e renovação de contra-
to, dando assistência jurídica.

Direção: Dr. Rômulo Cavalcante»
Mota e Cecília A. Mota

Av. Alm. Barroso, 91 Grupo 212/22Ô - Cèniro/RJ
TeLí 240-1744 e Fax.: 220-8762
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Corregedor-Geral 
promete informatizar a Justiça

S~\ Corregedor-Geral de Justiça do
V^/ Estado do Rio de Janeiro. De-
scmhargador José Domingos Moledo
Sarlori, visitou a ABADI. no último dia
23. em companhia das Juizas Maria
Christina de Gois Roriz e Luiza Cristina
Botlrel de Souza, sendo recebido pelos
dirigentes de Administradoras de imcg
veis. Foi saudado pelo Presidente Rômu-
Io Cavalcante Mota e pelo Vice-Presi-
dente Geraldo Beire Simões. Ele
anunciou que a Central de Atendimentos
aos Advogados será informatizada e que
os cartórios da Justiça comum do Rio
terão seus horários de atendimento a
advogados, defensores públicos, pronto-
tores e procuradores de Justiça antecipa-
dos em duas horas, em relação ao que é
feito atualmente, devendo a medida en-
irar cm vigor a partir de janeiro.

O projeto da Corregedoria prevê o
funcionamento dos cartórios das 9h às
l-2h, com intervalo de uma hora para
almoço, e reabertura às 13h. encerrando
o expediente às 18h. O horário da manhã
será destinado, exclusivamente, aos ad-
vogados, defensores públicos e membros
do Ministério Público. No expediente da
tarde, haverá também atendimento ao
público, com informações sobre proces-
sos, datas de depoimentos c outros atos.
Para tanto, o Desembargador Moledo
Sartori disse que espera contar com a
colaboração dos titulares e dos serven-
tuários de cartórios, com os quais man-
lém ótimo relacionamento.

Após anunciar que providenciou
aquisição de máquinas c mais dez servi-
dores para atender ao protocolo, o Cor-
regedor-Geral disse que outras medidas
irão facilitar o desempenho das ativida-

des dos advogados e serventuários, co-
mo a reinauguração do PROJER —
Sistema Informatizado de Entrega de
Petições — ca implantação do Grupo
de Inspeção e Apoio Cartorário. Com
este sistema serão orientados os cartó-
rios, principalmente os do interior, an-
tes de pensar-se em punições. Final-
mente, sua filosofia é apoiar e orientar
o trabalho dos cartórios.

Durante os debates, várias sugestões
foram apresentadas e discutidas, como a
revisão de custas e a Taxa Judiciária,
levando-se em consideração que somos o
único estado da Federação que cobra
esse tributo. E ele destacou ainda: "Pre-
cisamos cuidar melhor do público, espe-
cialmente das testemunhas que. afinal,
ajudam a Justiça a trabalhar."

A ABADI é

homenageada
Por motivo superior, o Conselheiro

Nato da ABADI, Geraldo Rezende Ciri-
belli, não pôde comparecer à recepção
que' foi oferecida ao Corregedor-Geral
da Justiça. Mas é esta sua mensagem:

Agradeço ao caro amigo Rômulo
Cavalcante Mota a indicação de meu
nome para participar desta solenidade
em que nossa "Catedral", mais uma vez
nesses 19 anos, abre suas portas para
receber ilustres visitantes da mais alta
participação na administração do Poder
Judiciário do Estado do Rio.

Recebemos o Desembargador José
Domingos Moledo Sartori, Corregedor-
Geral da Justiça, e suas eminentes com-
panheiras de magistratura, as Juízas Lui-

za Cristina Bottrel de Souza e Maria
Christina L. de Gois Roriz.

Estou certo de interpretar o pensa-
mento do quadro associativo da ABA-
Dl. ao dizer que não estamos reunidos
para prestar homenagem ao Desembar-
gador José Domingos Moledo Sartori,
mas, sim, honrados com sua presença,
sendo por ele homenageados, o que faz,
certamente, por ser a ABADI um órgão
de classe cujos associados têm como le-
ma a fiel aplicação das leis no relaciona-
mento com seus clientes, fato que. cm
muito, reduz o número de ações levadas
à apreciação e julgamento do Poder Ju-
diciário.

A ABADI não foi consolidada co-
mo um produto que se lança no merca-
do, através de publicidade para aceita-
ção e consumo público. Sua
consolidação não foi imposta. Foi assi-
milada pela comunidade.

Senhor Presidente, é uma alegria po-
dermos externar o aferimento de nossa
representatividade, através das presen-
ças de tão eminentes representantes do
Poder Judiciário.

Os fundadores da ABADI e as em-
presas que a seguir a ela se associaram,
através de um sistema colegiado de ad-
ministração ortodoxa, tiveram a criati-
vidade de fazer com que ela fosse assi-
milada pelo Empresariado, pelo Poder
Judiciário, pelo Poder Legislativo e pe-
Io Poder Executivo enfim, integrada à
sociedade que a julgou necessária ao
estabelecer aüto-regulamentação disci-
plinadora para nosso mercado, anteci-
pando a lacuna legal.

Obteve o presidente da ABADI o
primeiro aval que foi concedido pelo Dr.

Raul de Góes, Presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, que assen-
tiu ao convite que lhe fiz em presidir a
posse solene da primeira diretoria no dia
11.11.74. No dia imediato ocorreu o que
pretendíamos: o Brasil ficou sabendo,
através de noticias da imprensa, o que era
A BA Dl e qual a sua finalidade.

O segundo aval ocorreu 8 meses da
fundação da ABADI. Foi ele dado pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, o meu
amigo Desembargador Luiz Antônio de
Andrade, presidindo a palestra que pro-movemos com apoio do Clube dos Ad-
vogados, e proferida em 3 de julho de
1975 por outro ilustre amigo, o Desem-

bargador Cláudio Vianna de Lima sobre
o tema: Análise das leis do inqúttinaiq.
Visávamos elucidar a comunidade sobre
a explosiva questiúncula da Denúncia
Vazia. Como vemos, não estávamos mais
sós, mas irmanados num elevado c es-
pontâneo relacionamento com o Poder
Judiciário, como forças que se atraem.

Esta foi e é a filosofia sacralizada da
ABADI. Esta há de ser a filosofia de
suas futuras administrações.

Tudo isto está retratado nas Memó-
rias do I Decênio da ABADI, cujo
exemplar faremos entrega às meritíssi-
mas Juízas que também nos honram
com suas presenças.

' *
..  

O Desembargador José Domingos Moledo Sartori, à esquerda, e
as juízas Luiza Cristina Brottel de Souza e Maria Christina L. de¦
Gois Roriz, à direita, vendo-se ainda Rômulo Cavalcante Mota e
Geraldo Beire Simões

Justiça Federal

amplia horário

A Juíza Federal — Dire-
tora do Foro e Corregedora
Permanente dos Serviços
Auxiliares da Justiça Fede-
ral, Seção Judiciária do Es-
tado do Rio de Janeiro, assi-
nou a Portaria 037, de 23 de
setembro findo, com a se-
guinte resolução:

"I — O atendimento aos
senhores advogados e esta-
giários nos cartórios poderá
ser feito no horário do expe-
diente de serventia, das 11 às
19 horas.

II — Será, todavia, permi-
tido o ingresso fora deste ho-
rário dos senhores advoga-
dos e estagiários, devida-
mente identificados com a
carteira da OAB, sujeito seu
atendimento à presença de
servidor nos cartórios.

III — 0 atendimento do
Protocolo Geral e das Infor-
mações Processuais estará
disponível aos Srs. Advoga-
dos a partir das 9 horas.

IV — Esta Portaria entra-
a partir de 01-10-

93, sujeita à homologação da
Vice-Presidència e Correge-
doria."

Segundo o Conselheiro da
OAB/RJ e Presidente da Ia
Comissão de Defesa, Assis-
tência e Prerrogativas da enti-
dade, jurista Paulo Passarinho
Menezes, a portaria é "da

mais alta relevância para o
exercício da advogacia na Se-
ção Judiciária do Rio de Ja-
neiro. Tal conquista é fruto de

.trabalho que desenvolvi em
nome da nossa OAB como
Presidente da Ia CDAP".

Ao sugerir à ABADI a di-
vulgação da portaria, o Con-
selheiro da OAB enaltece o
dinamismo da Diretora do
Foro, Juíza Maria Teresa
Lobo, "uma vez que a nossa
iniciativa, prontamente aco-
lhida pela M. M. Juíza, é um
marco no funcionamento da
Justiça Federal, que há 26
anos funcionava de 12 às 17
horas". A ABADI soma com
os da OAB os aplausos à
Justiça Federal.

• DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
especializado em treinamento
de pessoal para condomínios.
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