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Ação da BR vai
custar US$ 0,033
;
i- . ri It Negócios e Finanças, pág. 3
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O presidente da Câmara. Inocêncio
Oliveira (PFL-PE), disse ontem que o
"deve
procurar outras forgoverno
mas de aplicar a reforma tributária e
fiscal, como projetos de lei e medidas
provisórias", porque não há mais
tempo para alterar a Constituição este
ano. Mesmo que a votação do regimento seja concluída na próxima
quarta-feira, a previsão e de que somente cm janeiro o Congresso comece
a votar as primeiras mudanças na revisão constitucional. Ontem, as principais lideranças do Congresso tentaram, sem sucesso, concluir a votação
do regimento interno da revisão. (Pág. 2)

Multidão

no

Os 14,4 milhões de segurados da
Previdência receberão o 13° salário
na primeira quinzena de dezembro,
junto com o pagamento de novembro.
O aumento correspondente à
inflação dc dezembro, menos 10
pontos percentuais, será pago
no início de 1994. (Página 12)

diz

revisão

13°

conta

de

Menos de 12 horas depois de o
deputado Ibsen Pinheiro (PMDBRS) iniciar uma ofensiva contra as
denúncias sobre depósitos elevados em suas contas, a CPI do Orçamento descobriu uma aplicação
equivalente a USS 340 mil em seu
nome no Banrisul, feita no dia 22
de fevereiro de 1990. Ibsen disse que nunca teve esse dinheiro.
"Isso
não é verdade. Se Ibsse.
EI
EUA

podem

viria acompanhado de um extrato."
A CPI do Orçamento decidiu
convocar mais sete parlamentares
para depor na próxima semana:
Manoel Moreira (PMDB-SP).
José Geraldo (PMDB-MG). Genebaldo Correia (PMDB-BA),
Sérgio Guerra (PSB-PE), José
Carlos Vasconcelos (PRN-PE).
Feres Naer (suplente do PTB-RJ)
e l ábio Raunheitti ( PTB-RJ ).

ajudar

O governo brasileiro decidiu
solicitar às autoridades americanas ajuda nas buscas a Ana Elizabeth Lofrano dos Santos, mulher do ex-assessor do Senado
José Carlos Alves dos Santos, autor das denúncias que a CPI do
Orçamento está investigando.
Ana desapareceu em Brasília há

Ibsen

em

buscas

um ano e estaria em Nova Iorafirma que ela
que. Seu marido
"A
está morta.
Beth não abandona ria seus filhos de forma alguma", disse. Convencida de que o
sumiço está ligado ao escândalo
do Orçamento, a promotora que
atua no caso vai convocar políticos para depor. (Págs. 3.4, 5. 7 e S)
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Governo
saque
vingar

terá

de dezembro
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Preço para o Rio: CR$ 110,00

Paula Thomaz (E) e Guilherme dc Pádua,r
'atriMI||||
òs acusados do assassinato da
.. Dániella Pcrez, negaram nò 2tt Tribunal $ i:í ¦¦]
V do Júri que tenham ficado com US$ 6r!l"*M
da vitima, desaparecidos no dia do crin
"Jamais
fui ladrão", disse Guilherme
Ele voltou a afirmar que Paula estava
presente no momento em que Dániella ':',2fffg|
foi morta: Paula negou que estivesse
- no local do crime •
::;ãi|||pj
(Página 20)
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promete
para
reeuar

morte

Centenas de pessoas invadiram e saquearam o supermercado Valente, na
Avenida Automóvel Clube, entre Belford Roxo e São João de Meriti, na
Baixada Fluminense, após a segurança
da loja matar por espancamento um
rapaz que roubara um pedaço de bolo.
Os 42 funcionários do supermercado
fugiram, apavorados. Aos gritos de
"justiça",
depois que soldados da PoliMilitar
montaram guarda à porta
cia
cerca
de mil pessoas fecharam a
da loja,
com
avenida
galhos e pneus incendiados
e apedrejaram ônibus. Os PMs dispararam tiros e bombas de gás. (Página 20)

O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, garantiu ao
presidente da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que o governo
não pretende revogar a Medida
Provisória 368, que reduziu os prazos de recolhimento de todos os
impostos federais. Ferreira afirmou,
no encontro em São Paulo, que a
medida provocará recessão c aumento do desemprego, e dificultará a
vida das pequenas e médias empresas.

Fotos do satélite o mapas do tempo, página 21.
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impostos
Fernando Henrique e o líder do
governo na Câmara, Roberto Freire (PPS-PE), vão apresentar ao presidente Itamar Franco, na próxima
semana, o cronograma para o lançamento das medidas econômicas.
A idéia é anunciar as mudanças
tributárias a partir do dia 22 e em
seguida enviar ao Congresso a nova proposta orçamentária, que prevê taxação maior sobre os bancos. (Negócios c Finanças, página 3)
Gilson Barreto

Estudantes paulistas foram às ruas contra a corrupção

Parreira
No Rio e em Niterói,
céu parcialmente nublado. claro cm alguns
períodos. Temperatura estável. Máxima cm
Banyu e na Ilha do
ra Governador e mininia
no Alto da Boa Vista.
Mar calmo, com visibilidade boa
I MIN.
/"W.
l« e coL
/ MAX. x

em

chance

jovem

dá
ao

Ronaldo

O técnico Carlos Alberto Parreira
convocou mais cinco jogadores para a
partida da seleção brasileira contra a
Alemanha, dia 17: Carlos Germano,
Luís Carlos Winck e o atacante Ronaldo, do Cruzeiro (de 17 anos), substituem
Gilmar, Cafu e Müller, dispensados para disputar a final da Supercopa; o goleiro Ronaldo, do Corinthians, entra no
lugar de Taffarel, contundido, e Edilson, na vaga de Romário, operado da
vista. O jovem Ronaldo já promete lutar
para ser titular. Pelo Brasileiro, jogam
hoje Flamengo x Botafogo e São Paulo
x Internacional (com TV). (Pág. 23)

Papa
descer

tropeça
do

ao

trono

ombro
quebra
Um tropeço na batina ao descer
do trono durante uma audiência no
Vaticano obrigou o papa João Paulo
II a ser internado, pela sexta vez na
vida. Ele caiu sobre o lado direito,
deslocando e fraturando o ombro e
batendo com a cabeça no chão. Apesar das fortes dores, o pontífice, de
73 anos, prosseguiu até o fim da
cerimônia, usando a mão esquerda
para cumprimentar. Somente três
horas depois foi levado ao hospital
Gemelli, de Roma, onde precisou dc
anestesia geral. Deverá ter alta hoje,
mas ficará um mês com o ombro cngessado e o braço na tipóia. (Pág. 14)
e

ESPORTES
Alóssia,
o amor
Pelé tem nova.
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parceria em suas
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Aléssiá Lemos,
unia bela loura
que conheceu
pouco depois dé;
sua separação
de Rose e com
quem, hoje,
está vivendo. O
ifaWSpM.'
casal está em
clima de ,
.-tig
OmlflfSj.
i lua-de-iúel ,
constante,
F'. fH
(Página 24)
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fom tLugenio sales e o
governaaor Órizola abriram no
Riocentro, ao meio-dia, a XXXII Feira da Providência

CIDADE
JB ganha
dois Esso
Luiz Morier,
repórter
fotográfico, e
Malu Fernandes,
repórter,
ganharam,
respectivamente, o
Prêmio Esso de
Fotografia e o
Prêmio Esso
Sudeste. Com os
prêmios deste ano,
o JORNAL DO
BRASIL acumula
61 premiações. 17
delas nas duas
categorias .
principais. (Pág. 19)

'Cahiers'
na tela
Editor da Cahiers
du Cinema (foto)
por mais de dez
anos, Serge
Tóubiana agora é
; cineasta. Ele
rodou François
/SBr"-1
Truffaut: portrails
volcs,
documentário
gj'gH sobre o cineasta
fráncês que será
IPkik^Ih % ^I exibido dia 23
deste mês no Rio.
. Em entrevista,
Toubianu analisa
o cinema atual.
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Uma voz^¦'anjo'
de
Milton
Nascimento
(foto) mostra
no Scala suas
novas músicas.
O show,
baseado no
disco Ungelus.
marca a volta
do compositor
mineiro ao
clima do Clube
da Esquina.

PROGRAMA
¦
Mundo em quadrinhos
A 2a Bienal Internacional de
Quadrinhos se espalha por 16 pontos
da cidade, homenageando 36 artistas
brasileiros e exibindo obras-primas de
quadrinistas estrangeiros consagrados,
como Moebius (foto), Jim Davis, Milo
Manara e David Mazzucchelli.
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O presidente da Câmara, Inocêncio
Oliveira (PFL-PE), disse ontem que o
"deve
governo
procurar outras formas de aplicar a reforma tributária e
fiscal, como projetos de lei e medidas
provisórias", porque não há mais
tempo para alterar a Constituição este
ano. Mesmo que a votação do regimento seja concluída na próxima
quarta-feira, a previsão e de que somente cm janeiro o Congresso comece
a votar as primeiras mudanças na revisão constitucional. Ontem, as principais lideranças do Congresso tentaram, sem sucesso, concluir a votação
do regimento interno da revisão. (Pág. 2)

Multidão

vingar

no

terá

início

de dezembro
Os 14.4 milhões de segurados da
Previdência receberão o 13" salário
na primeira quinzena de dezembro,
junto com o pagamento de novembro.
O aumento correspondente à
inflação de dezembro, menos 10
pontos percentuais, será pago
no início de 1994. (Página 12)

podem

viria acompanhado de um extrato."
A CPI do Orçamento decidiu
convocar mais sete parlamentares
para depor na próxima semana:
Manoel Moreira (PMDB-SP).
José Geraldo (PMDB-MG). Genebaldo Correia (PMDB-BA).
Sérgio Guerra (PSB-PE), José
Carlos Vasconcelos (PRN-PE).
Feres Nader (suplente do PTBRJ) e Fábio Raunheitti (PTB-RJ).

ajudar

O governo brasileiro decidiu
solicitar às autoridades americanas ajuda nas buscas a Ana Elizabeth Lofrano dos Santos, mulher do ex-assessor do Senado
José Carlos Alves dos Santos, autor das denúncias que a CPI do
Orçamento está investigando.
Ana desapareceu em Brasília há

em

buscas

um ano e estaria em Nova Iorafirma que ela
que. Seu marido
"A
está morta.
Beth nào abandonaria seus filhos de forma alguma", disse. Convencida de que o
sumiço está ligado ao escândalo
do Orçamento, a promotora que
atua no caso vai convocai políticos para depor. (Págs. 3,4. 5, 7 e 8)
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não
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para
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morte

Centenas de pessoas invadiram e saquearam o supermercado Valente, na
Avenida Automóvel Clube, entre Belford Roxo e São João de Meriti, na
Baixada Fluminense, após a segurança
da loja matar por espancamento um
rapaz que roubara um pedaço de bolo.
Os 42 funcionários do supermercado
fugiram, apavorados. Aos gritos de
"justiça",
depois que soldados da Policia Militar montaram guarda à porta
da loja, cerca de mil pessoas fecharam a
avenida com galhos e pneus incendiados
e apedrejaram ônibus. Os PMs dispararam tiros e bombas de gás. (Página 20)

No Rio e cm Niterói,
céu parcialmente nubhuio. claro em alguns
períodos. Temperamra estável. Máxima em
Bangu e na Ilha do
Governador e mínima
no Alto da Doa Vista.
Mar calmo, com visibilidadc boa.
I

MIN.

129^1"
Fotos do satélite e mapas do tempo, página 21.
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O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, garantiu ao
presidente da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que o governo
não pretende revogar a Medida
Provisória 368. que reduziu os prazos de recolhimento de todos os
impostos federais. Ferreira afirmou,
no encontro cm São Paulo, que a
medida provocará recessão e aumento do desemprego, e dificultará a
vida das pequenas e médias empresas.

impostos
Fernando Henrique e o líder do
governo na Câmara, Roberto Freire (PPS-PE), vão apresentar ao presidente Itamar Franco, na próxima
semana, o cronograma para o kmçamento das medidas econômicas.
A idéia é anunciar as mudanças
tributárias a partir do dia 22 e em
seguida enviar ao Congresso a nova proposta orçamentária, que prevé taxação maior sobre os bancos. (Negócios c Finanças, página 3)
Gilson Barreto
Barre^

Estudantes
Estuddntes paulistas
as ruas
rims contra a corrupção
corrupgao
foram às

Parreira

tempo

{

o 13°

Menos de 12 horas depois de o
deputado Ibsen Pinheiro (PMDBRS) iniciar uma ofensiva contra as
denúncias sobre depósitos elevados em suas contas, a CPI do Orçamento descobriu uma aplicação
equivalente a USS 340 mil em seu
nome no Banrisul, feita no dia 22
de fevereiro de 1990. Ibsen disse que nunca teve esse dinheiro.
"Isso
não é verdade. Se fosse.
EUA

wa&Ci
saque

Aposentado

em

São Paulo — Luiz Paulo Lima

que

Preço para o Rio: CR$ 110,00
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2" Edição

chance

jovem

dá
ao

Ronaldo

O técnico Carlos Alberto Parreira
convocou mais cinco jogadores para a
partida da seleção brasileira contra a
Alemanha, dia 17: Carlos Germano.
Luís Carlos Winck e o atacante Ronaldo, do Cruzeiro (de 17 anos), substituem
Gilmar, Cafu e Müller, dispensados para disputar a final da Supercopa; o goleiro Ronaldo, do Corinthians, entra no
lugar de Taffarel, contundido, e Edilson, na vaga de Romário, operado da
vista. O jovem Ronaldo já promete lutar
para ser titular. Pelo Brasileiro, jogam
hoje Flamengo x Botafogo e São Paulo
x Internacional (com TV). (Pág. 23)

ESPORTES
Aléssia,
o amor
de Pelê
Pelé tem nova
parceria em suas
tabelinlms pelo
inundo: a
pernambucana
Aléssia Lemos,
uma bela loura
que conheceu
pouco depois de
sua separação
de Rose e com
quem. hoje.
está vivendo. O
casal está em
clima de
lua-de-mel
constante.
(Página 24)

Papa
descer

tropeça
do

ao

trono

ombro
quebra
Um tropeço na batina ao descer
do trono durante uma audiência no
Vaticano obrigou o papa João Paulo
II a ser internado, pela sexta vez na
vida. Ele caiu sobre o lado direito,
deslocando e fraturando o ombro e
batendo com a cabeça no chão. Apesar das fortes dores, o pontífice, de
73 anos. prosseguiu até o fim da
cerimônia, usando a mão esquerda
para cumprimentar. Somente três
horas depois foi levado ao hospital
Gcmelli, de Roma, onde precisou de
anestesia geral. Deverá ter alta hoje.
mas ficará um mês com o ombro cngessado e o braço na tipóia. (Pág. 14)
e

São Paulo — Luiz Paulo Lima

Dom Eugênio
Eugenio Sales e Brizola abriram no Riocentro, ao
no
meio-dia, a Feira da Providencia.
Providência. (Pág.
Programa,)
(Pag. 17 e Programa)

CIDADE
JB ganha
dois Esso
Luiz Morier.
repórter
fotográfico, e
Malu Fernandes,
repórter,
ganharam,
respectivamente, o
Prêmio Esso de
Fotografia e o
Prêmio Esso
Sudeste. Com os
prêmios deste ano.
o JORNAL DO
BRASIL acumula
61 premi ações, 17
delas nas duas
categorias
principais. (Pag. 19)
0
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'Cahiers'
na tela
Editor da Cuhicrs
llll Ü/KWif (loto)
por mais de de/
anos. Serge
Toubiana agora e
cineasta. Ele
rodou Framvis
Truíltitii: poriraiis
vulcs.
documentário
sobre o cineasta
francês que será
exibido dia 23
deste mês no Rio.
Em entrevista,
Toubiana analisa
o cinema atual.
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Crise

preserva

vitais

de

presidente Itamar
O Franco emite sinais de
que tem e nao perderá o
controle da situação do
país, numa hora em que o
Congresso chafurda na sua
própria lama, cm que quase
metade da população não
acredita na Justiça c a responsabiliza pela impunidade dos corruptos, em que as
manifestações de rua começam a se organizar e em
que o índice de confiança
nos militares, medido pelo
Ibope, é três vezes maior do
que o dos políticos.
Juntando a esse cenário
os 32 milhões de miseráveis, os 12 milhões de desempregados, a Saúde faliensino
o
e
da
desmoralizado tem-se o
caldo da cultura de tenebrosas tentações. Fala-se
com tanta naturalidade de
golpe de Estado em Brasília
que nào se pode levar a
sério conspiração com tanta publicidade.
Uni amigo diletissimo
do presidente, desses que
ficam ao seu ouvido o dia
inteiro e que por essa intimidade é hoje um dos liomens mais poderosos da
República, jura que há gente trabalhando para desestabilizar o governo, as instituições. o país. Mas
quem? Onde? O amigo do
presidente responde, miste"É
difuso, é difuso."
rioso:
Golpe difuso tem outro
nome. Chama-se paranóia.
A paranóia do golpe, naturalmente, é alimentada pela
receita do caos posta aos
olhos de todo mundo. Mas
até que um aventureiro meta a colher nessa panela
continua sendo mais paranóia do que ameaça concreta de golpe.
É das profundezas da
catástrofe anunciada que
emerge a figura de Itamar
Franco. O presidente da
República é hoje a maior
garantia de preservação do
regime democrático no
Brasil. Em sua entrevista
ao repórter Teodomiro
Braga, publicada ontem no
JORNAL DO BRASIL, o
presidente foi muito veemente ao afirmar que com
ele nào haverá em hipótese
alguma golpe ou fujimori•
-ação. Acrescentou
que o
seu principal objetivo é
criar condições para entregar ao seu sucessor um país
democraticamente apto e
melhor equacionado econômica e socialmente.
Para quem prefere decifrar o futuro aplicando
exame datiloscópico em
sombras, pode-se entender
as declarações do presidente Itamar também como
um discurso aos fantasmas.
E aí ele falou sério. Falou
Justiça

no

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, desembargador
Antônio Carlos Amorim,
está decidido a deflagrar
em sua área uma grande
investigação sobre corrupção.

Itamar
na condição em que não se
enxergam mais os presidentes civis em regime democrático no Brasil — a de
comandante-em-chefe das
Forças Armadas. Se fosse
Fernando Collor, falaria
como um gorila batendo no
peito.
Esse jeito mineiro de
Itamar é ao mesmo tempo
o seu calvário e a sua ventura. Construiu sem muita
força, apenas nào fazendo
nada. uma imagem de
omisso, de homem sem iniciativa. Agora, quando a
crise é mais grave, ele surge
coberto com uma grande
virtude: a prudência.
Prudentemente, mineiramente, Itamar tomou algumas providências que,
isoladamente, têm importância localizada, mas no
conjunto indicam que um
governo tido como inerte
começa a se mexer. Mandou investigar, por exempio. as denúncias de que
teria havido fraude nas loterias administradas pela
Caixa Econômica Federal
para beneficiar o sortudo
deputado João Alves.
Vai recadastrar milhares
de entidades inscritas no
Conselho Nacional de Seguridade Social, balcão de
registro oficial da picaretagem dos anões morais do
Congresso. Regulamentou
a lei da corrupção e acertou
com o Congresso que as
emendas ao Orçamento só
serão permitidas de agora
em diante aos partidos, e
não mais às fraquezas de
um ou outro deputado ou
senador.
É significativo, mas é
pouco. Falta um grande
gesto do presidente. Nem
precisa ser. por exemplo,
um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, já
que, para não cair no blablablá, prefere definir antes
com o ministro Fernando
Henrique Cardoso o plano
econômico que virá ai, com
certeza, na virada de novembro para dezembro.
Um grande gesto poderia ser um simples ato de
rotina administrativa, como numa canetada só dar o
tiro de misericórdia na carreira já encerrada de ministro de Alexandre Costa e
fechar os dois ministérios
que está decidido a extinguir, os da Integração Regional e da Ação Social.
Mas não deixará de ser
também um grande gesto o
que o presidente já vem fazendo: a vigilância pela
preservação da democracia
e de sua coerência corno
homem que entrou na politica em 1966 lutando contra a ditadura.

banco

Depois do Executivo e
do Legislativo, chega a vez
do Judiciário.

sinais

dos réus

Ele confessou a um amigo que está sendo pressionado por cerca de 50 juizes
jovens a fazer essa operação de limpeza. Esta posição coincide com a da
maioria do Tribunal de
Justiça.
Pode ser o exemplo que
falta para estimular a depuração em toda a Justiça
brasileira.

admite
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Deputado avisa ao governo: ajuste fiscal este ano, só por meio de projetos e MPs
Brasilia — Arnllilo Sclmi/
BRASÍLIA — O presidente da
Câmara, d.eputado Inocêncio Oliveira (PFL-PE), disse que não há
mais tempo para alterar a Constituiçào este ano. Ontem, as lideranças do Congresso Nacional tentaram sem sucesso completar a
votação do regimento interno da
"O
revisão constitucional.
governo
deve procurar outras formas de
aplicar a reforma tributária e fiscal,
como projetos de lei e medidas provisórias", recomendou Inocêncio.
lip'
Mesmo que a votaçfio seja con'
tHat
%
/- $
cluída na quarta-feira, dando inicio
a contagem dos prazos para a revisão, Inocêncio calcula que só em
:
$5E 3ft
janeiro o Congresso aprovará as
na
Constitui¦niffif"#'' •- <*
primeiras alterações
gOOXX WW Mw
a
os
entretanto,
disso,
"
Antes
ção.
jjjj^ VHr
parlamentares deverão apresentar
as emendas constitucionais e o relator da revisão terá de preparar seu
relatório.
As regras para a revisão ainda
nào foram totalmente definidas. O
projeto, com 35 artigos, elaborado
jjjj^^
'Z'it
pelo deputado Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS), já foi aprovado. Centenas de emendas, no entunto, fo. ¦¦
ram apresentadas por parlamentaClerot (E), novo relator do regimento da revisão, conversou com Sérgio Aróuca e Vlactimir no plenário
ou,
modificá-lo
res que querem
simplesmente, retardar o processo
de revisão. Se prevalecer a vontade
dos grandes partidos — PMDB,
cessária uma votação por maioria
serão nominais e registradas pelo
Estão são as principais regras
PFL e PPR —, haverá necessidade
absoluta exclusiva para esse fim.
do regimento da revisão ainda supainel eletrônico da Câmara.
de outras duas votações para torde
Logo depois da publicação do
A revisão vai acabar em 15
jeitas a alteração:
ser
nar o regimento definitivo. Numa
antecipada.
regimento, começará a correr um
março, podendo
Revisor será uniCongresso
O
ou
um
C:'
é
derrubar
a
intenção
Qualquer
delas,
parparlamentar
prazo de 20 dias para apresentacameral—Quer dizer, deputados e
emendas
emene
de
as
apresentar
lido
de
poderá
ção
proposições
parecer da Comissão de Constituisenadores terão, cã3a~úm, uiir das
cm qiwLji!1:!- nú_ -:k nrnnrmiriVs. Em Seguida, 0 rej;
qué~qüisei,
ção e Justiça do Senado, que defenúnico voto nas sessões da revisão.
dias
dez
de
mero.
um
terá
lator
prazo
de um congresso revisor bicameral,
Uma corrente, liderada pelos seOs destaques poderão ser vopara elaborar seu parecer. Só. enou seja, com votações em separado
nadores Eduardo Suplicy (PT-SP)
tados em bloco. Esse artificio retão, começará a revisão de fato.
e Josaphat Marinho (PFL-BA).
da Câmara e do Senado. Na segungimental tem o objetivo de aceleOs eleitores poderão propor
||
''
defende um Congresso bicameral.
da votação, esses mesmos líderes
rar as votações.
modificações, desde que somem
vai
acabar
certa
na
A
vez
de
uma
única
polêmica,
querem derrotar
Os requerimentos em plenário
15 mil assinaturas.
no Supremo Tribunal Federal.
todos os destaques apresentados ao
só poderão ser apresentados se
O Congresso Nacional vai orconstitucionais
59
emendas
menos,
subscritos
Só
depois
regimento.
As
de
pelo
por,
ganizar a divulgação sistemática
projeto
em
duas
dos trabalhos da revisão, através
aprovadas
ser
dessas duas votações, o processo de
parlamentares.
precisarão
de espaços obrigatórios na teleuvotações, por maioria absoluta,
Para que uma emenda entre
revisão constitucional começaria de
vjv
são e rádio.
será
nevigor
imediatamente,
em
votações
votos.
As
293
ou
seja,
lato.
I
'trem
da

Novo
Câmara ganharia
mais 42 assessores
¦

não-concursados
RICARDO MIRANDA
— Um projeto de
resolução elaborado pelo
Brasília
Departamento de Comissões (Decom) da Câmara, que aguarda
apenas a assinatura do presidente
da casa. deputado Inocêncio Oliveira (PFL-PE), pretende criar 42
novos cargos de assessores téenicos para os gabinetes de presidentes de comissões permanentes,
com salários entre CRS 410 mil e
CRS 450 mil (em valores de outubro). sem exigência de concurso
público.
O tirni da alegria foi embutido
dentro da proposta de reestruturação do Decom. elaborada pela
chefe do departamento, lida de
Sena Corrêa Wiederhecker. A
proposta de triplicar os chamados

HOTEL LA COLLINA
Q Hotel Lazer moi» alto de Teratópollt
Suítw «/ TV, frigobar e opt°* amplo» e contortàvsh, plidnai, tauna, futebol, voky, bocha», jalóo d*
(090», jogo» de meta, cavalo» etc., bar e rettourante c/
cozinha Italiano e cateira- faria.
Pagamento facilitado Cartôe» DINER'S - CRêDICARD
PACOTE DE 1 2 a 1 5 NOV (3 DIAS)
Promoçôo Especial
Pentfio Completa Ca»al CR$ 33.500,
lot. Fazenda Suíça Rio-Bahia Km 64
MSHVAS (021)266-0089/533-1275

alegria'

cargos de recrutamento amplo,
preenchidos pelos presidentes das
comissões, sem necessidade de
concurso, foi feita sem o conhecimento da Mesa Diretora da Cámara.
Pelo projeto, o número de assessores técnicos CNE-7 e CNE-9
(cargos de recrutamento amplo),
para assessorar as 15 comissões
permanentes da Câmara (aí incluída a Comissão Mista de Orçamento), seria elevado dos atuais
20, criados pelo deputado Ibsen
Pinheiro (PMDB-RS), para 62,
formando uma estrutura paralela
de assessores sem concurso. Para
fazer o mesmo trabalho, já existe
hoje a Assessoria Legislativa e a
Assessoria de Orçamento e Fiscalizaçào Financeira que, juntas,
têm mais de 150 funcionários, todos concursados.
"A Mesa nào tinha conhecimento disso", garantiu Mozart
Vianna de Paiva, secretário-geral

para
partir
da Mesa Diretora da Câmara.
concursados, apenas na área de
Num telefonema ao Departamenorçamento, aguardando chamada
to de Comissões, ele confirmou
pela Câmara.
que a iniciativa de aumentar o
Segundo um alto funcionário
número de cargos de recruiamenda casa, a criação de uma assessoto amplo não partiu dos presidentes das comissões, mas da própria
ria dentro das comissões permadiretora do departamento. Segunnentes é um erro. porque elas têm
do ele. o aumento da estrutura do
um fluxo de trabalho muito irivDepartamento de Comissões deguiar. Ele garante que o aumento
veria servir apenas para melhorar
das atribuições das comissões téco assessoramento às comissões
nicas da casa nào justifica a criapermanentes.
"Entendemos
—
Polêmica
ção de cargos que podem ser
criar
de
necessidade
há
não
preenchidos sem concurso. O se-'
que
todos esses cargos. Nós trabalhacretário-geral da Mesa. Mozart,
mos exatamente para essas comisVianna de Paiva, telefonou no ini-h
sòes". afirma um técnico da Ascio da noite de ontem para o.
sessoria Legislativa, que
JORNAL DO BRASIL e infor-*
classificou a criação desses cargos
"Sc
mou que pretende pedir a exclti"bastante
de
quepolêmica".
sào da proposta de aumento do^
rem mais assessores, coloquem
número de assessores nào concur-í
pessoas concursadas. Desse jeito é
* ™
sados. Mozart insistiu que naa
aberta uma brecha para nomeasabia da proposta.
ções políticas." Existem hoje 70

Lula
Viagem
sobre
4a feira

noseu JB

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇAO
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pode

rever

capital

SÃO PAULO — O candidato do
PT à Presidência, Luiz Inácio LuIa da Silva, admitiu ontem reestudar sua posição favorável às restrições à entrada de capital
estrangeiro definidas na Constituiçào. Lula fez a afirmação durante almoço com cerca de 450
empresários das Câmaras de Coniércio da Comunidade Européia,
no Clube Transatlântico, para os
quais falou mais de uma hora.
Os empresários entregaram um
documento a Lula, no qual pedem
mudanças em 20 artigos da Constituiçào, que restrigem a ação do
capital estrangeiro, através da participação do Estado na economia e
do monopólio de serviços em áreas
como telecomunicações e exploração e distribuição de gás. Participarum do encontro, empresários como Wernie Winfried, da Basf:
Cláudio Sonder, da Hoescht; Jost
Hainke, da Mannesmann: e Klaus
Behrens, da Henkel.
Lula foi deputado constituinte
e votou a favor do Artigo 171 da
Constituição que concede proteção e benefícios especiais ao capi-

posição
't

externo

•

tal nacional, em áreas considôía"Sempre acliei
das estratégicas.
que o capital nacional precisa.dc
condições para sobreviver. Mas
vamos estudar ponto por ponfô o
documento e dar uma resposta
aos empresários da Comunidade
Européia", disse Lula. Ele informou que o PT estudará as propostas e tomará posição, caso venha a participar da revisão
constitucional.
Constituição — A participação da Comunidade Européia
representa 38% dos investimentos estrangeiros no Brasil, comparados com 28% dos Estados
"O caUnidos c 10% do Japão.
pitai estrangeiro está muito longe
de ser uma ameaça para a soberania nacional", disse Jon Lascclles Palin. presidente do Conselho
das Câmaras da Comunidade
Européia. "O Brasil é o único país
do mundo que estabelece restriçòes ao capital estrangeiro em sua
Constituição. O investidor lá fora
vê isso e não vem", afirmou Enrico Misani, presidente da Câmara
Italiana de Comércio.
*
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CPI DA CORRUPÇÃO
Ibsen Pinheiro por
Depois dos
não
foi
enquanto
SIM congressistas virão
convocado
as empreiteiras
ELQ

CPI

convoca

mais

sete

deputados

depor
para

Comissão

pretende encerrar os trabalhos
HRASiUA — Recomeçam na
fredo Salomão (PDT-RJ) de quesemana que vem os depoimentos
bra de sigilo bancário do assessor
de parlamentares acusados de endo deputado maranhense Cid
volvimento no escândalo do OrCarvalho (PMDB) Paulo Rodri-çamento. Em reunião ontem, a
gues Alves — presidente da Funconvocar sete
depudação de Desenvolvimento Coilv CPI decidiu «
I
I
tados
contra
ia
os
existem
munitário (Fundcco), em
'*• i'
• quais
^
-indícios dc participaçao noesqueImperatriz (MA) —. da mulher
ma de corrupção: Manoel Moreido deputado. Cléa Maria Rojas
ra (PMDB-SP). José Geraldo
de Carvalho, e da construtora
(PMDB-MG). Genebaldo CorEBC. subsidiária da empreiteira
reia (PMDB-BA), Sérgio Guerra
Servaz. ligada ao esquema.
(PSB-PE). José Carlos VasconceDepois dos depoimentos dos
los (PRN-PE). Feres Nader (sudeputados,
a comissão vai comePTB-RJ)
e
Fábio
Rauplente
çar a ouvir representantes de emnheitti (PTB-RJ).
preiteiras. como a OAS. Servaz.
O presidente da CPI. Jarbas
Andrade Gutierrez e Tratex. inPassarinho (PPR-PA). disse que
formou ontem um dos integrantes
as subcomissões não apresentaCPI.
da
ram nenhuma evidência que justifique, pelo menos por enquanto,
O primeiro depoimento será o
a convocação do deputado Ibsen
de Manoel Moreira, na terça-leiPinheiro (PMDB-RS). A comisra. José Geraldo e Genebaldo desão pretende encerrar os trabaverão depor na quarta e na q umlhos até 3 de dezembro, mas é
ta-feira, respectivamente. Os de
provável que haja prorrogação
José Carlos Vasconcelos. Sérgio
por mais 45 dias
Guerra. Feres Nader e Fábio
A CPI também aprovou ontem
Raunheitti ficam para a outra semana.
a proposta do deputado Luiz AlE
Depoimentos
O vice-presidente da CPI, de..putado Otlacir KlêíTT(TMDBRS), disse que a comissão quer
limitar em uma hora a duração
dos depoimentos. Não deverá haver tantos inquiridores como das
outras vezes: "Nossa intenção é
que as quatro subcomissões não
parem de trabalhar na hora dos
interrogatórios". Não será necessário haver quorum mínimo para
os depoimentos, segundo Klein.
Lies poderão até ser tomados
apenas pelo presidente e pelo relator.
Quem for ou já foi citado em

até

o dia

3

de

dezembro,

mas

é

provável

haja

que

prorrogação por mais 45 dias

OS QUE TERÃO DE DAR EXPLICAÇÕES À COMISSÃO
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José Geraldo — Conhecido pelo significativo apelido de
Quinzinho, José Geraldo é dono de uma empreiteira e está
denunciado tanto por sua ação
nos programas de subvenções
como no tráfico de influência
para aprovação de emendas.
Na área de subvenções, criou
algumas entidades fantasmas
para receber dinheiro do orçamento.

Feres Nader — Como Fábio Raunheitti, destacou-se pelos desvios de recursos do programa de subvenções sociais,
também beneficiando suas
próprias escolas e entidades
que controla pessoalmente
com valores muito altos, num
total aproximado de USS 5 miIhões, segundo as análises feitas até agora.

Wf ¦ Mmm

iPHni
Genebaldo Correia —
Um dos sete anões, o deputado
tem um patrimônio bem acima
de suas posses e sobre ele já
foi descoberto que utiliza o /easing de imóvel como forma de
burlar o fisco. Em suas contas,
a CPI já levantou depósitos periódicos de USS 15 mil. Faz
parte da turma de parlamentares que fazem negócios juntos
e viajam juntos a passeio.

Fábio Raunheitti — 0 deputado, citado no depoimento
de José Carlos Alves como integrante do esquema da CPI do
Orçamento, teve participação
maior nas irregularidades já
identificadas no sistema de
subvenções sociais. Ele enviou
mais de USS 10 milhões para
suas próprias escolas e outras
entidades controladas por ele.
Marinalva vincula
seu ex-marido a PC
I I A ex-mulher tio depuiado
Manoel Moreira (PMI)B-SP).
Marinalva Soares da Silva, allrnum ontem em São Paulo que há
evidências de vincularão entre o
esquema PC e seu ex-marido. Depois de seu depoimento na (TI.
a recebeu docninciiios
vinculam
o empresário IVilrTT
que
Rocha Braga a empreiteira Servaz. Rocha apareceria nesses
documentos como proprietário de
pequenas empresas de construção.
Segundo Marinalva. há indícios
de que Rocha seria testa-de-íerro
d.i Serva/. As construtoras em que
aparece como dono receberam
\crl\i.do Fundo Nacional dc Desenvolviniento no governo Coilor.
na gestão de Margarida Procópio
no Ministério da Ação Social.

mudarão

outros depoimentos pode se oferecér para prestar^êsdirrccrmcn-tos. sugeriu Klein. L isso o que se
espera que façam não só parlamentares como Ibsen Pinheiro e o
senador Mauro Benevides. mas
também os três governadores citados pelo economista José Carlos Alves dos'Santos — João Alves. de Sergipe. Edison Lobão, do
Maranhão e Joaquim Roriz. do
Distrito Federal — os quais não
podem ser convocados para depor justamente porque são governadores.

Manoel Moreira — A CPI
está avaliando as estreitas ligações do deputado com a empreiteira Servaz, denunciadas
especialmente por sua ex-mulher, Marinalva, que já depôs à
comissão informando, inclusive. que transportava dólares
para ele. As provas contra o
deputado estão mais ligadas à
evolução do seu patrimônio.

José Carlos Vasconcellos — O mais alto dos
anões, Vasconcellos relatou
também o orçamento do DNER,
mudando depois de área quando já estava desgastado. É cunhado do falecido senador
Marcos Freire. Embora tenha
se beneficiado de subvenções,
a grande suspeita que pesa sobre ele é de tráfico de iníluència na aprovação de emendas.

Sérgio Guerra — Ligado
ao ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, Guerra é
o único integrante de partido
considerado de esquerda — o
PSB — envolvido no escândalo
de orçamento. Foi citado no
depoimento de José Carlos como integrante do esquema. Ele
foi relator da área do DNER,
uma das mais cobicadas-
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0 Bradesco está presente em toda a vasta
geografia nacional, com
3.500 pontos de atendimento.
É a maior rede bancária privada do Brasil, interligada "on-line, real-time",
atendendo diariamente a mais de dois milhões e setecentos mil clientes.
0 Cliente Bradesco tem à disposição todas as facilidades de acesso aos
serviços e produtos bancários. Em sua cidade ou em
qualquer outro ponto do
País, ele conta com as vantagens de atendimento rápido e orientação segura.
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CPI PA CORRUPÇÃO
Ana, bem disposta, j
A filha estava muito
apesar de nervosa, sM emocionada e ansiosa
não falou no marido |L
com a notícia

Ana
Hélio

de

Moura

e Amélia

Penteado

estiveram

com mulher desaparecida
Roproducdo

SÃO PAULO — O coronel da reserva Hélio de Moura tem certeza:
' ';?>
"Ana Elizabeth não está morta".
IP %&:/¦ *
BMMMBp
I^^^mmss^'v^w'^n
De férias em Nova Iorque, ele e a
^, > t
ifijX
mulher, Amélia Penteado, encontraram-se no dia 29 de julho com a
..v
mulher do economista e ex-assessor
da Comissão de Orçamento José
Carlos Alves dos Santos, Ana Elizabeth Lofrano Alves, desaparecida há um ano. O único comentário
de Ana Elizabeth sobre o país foi:
"Estou morando em Nova Iorque
porque muitas coisas erradas estão
acontecendo no Brasil".
O encontro ocorreu na loja
Sack's. um dos magazines mais chiques de Nova Iorque. Moura conta
que foi Ana Elizabeth quem tomou
a iniciativa de abordar o casal. Bateu 110 ombro de Amélia e pergun"Não se lembra de mim?" As
tou:
duas se conhecem de Brasília. Amélia foi funcionária do Palácio do
Planalto por 20 anos e Ana Elizabetli trabalhava no Ministério da
Educação. Moura diz que a conversa na Sack's não ultrapassou 20
minutos. Segundo Moura, Ana Elizabeth estava bem disposta, apesar
de 11111 pouco nervosa, e não fez
nenhuma menção ao marido.
::x®
Ele diz que nada foi perguntado Ik,
a Ana Elizabeth porque na época
não sabia que a mulher do ex-assessor estava desaparecida. Quando,
. nn entanto, estourou o escândalo
do Orçamento, o casal ficou sãbèn~
do do sumiço de Ana Elizabeth.
"coisas
erradas"
Elizabeth teria dito que deixou o pais porque havia
Amélia, que tem por hábito caminhar pelo bairro dos Jardins (onde
saram pelos principais redutos de
to do casal, na região dos Jardins,
mora) em companhia da irmã do
brasileiros em Nova Iorque e recedurou cerca de 20 minutos. Adriasenador Eduardo Suplicy (PT-SP),
beram a informação de que Ana
na. pelo relato do militar da reserBevita. contou a história de Nova
Elizabeth foi vista, por pelo menos
va. estava muito emocionada e anIorque â amiga, que a repassou ao
mãe
sua
seis pessoas, em três locais diferensiosa com a noticia de que
tes. Eoi Suplicy quem pediu ao caparlamentar.
possa estar viva.
A filha de Ana Elizabeth e José
sal que recebesse Adriana. Assim
O testemunho de Amélia Prado
Carlos. Adriana, de 23 anos. esteve
levou o senador Suplicy a Nova
que eles desembarcaram ontem. 110
Aeroporto Internacional de GuaruIorque. Ele viajou em companhia
ontem de manhã com Moura e
Amélia. O encontro no apartamende Adriana. Por dois dias, eles paslhos. foram direto para os Jardins.
"Essa
senhora
M l.o IIORI/.ONTI- — O diretorgeral da Polícia Eederal. coronel
Wilson Romão. acredita que Ana
Elizabeth Lofrano Santos, mulher
do ex-diretor do Departamento de
Orçamento da União José Carlos
Alves dos Santos, esteja viva e residindo mesmo em Nova Iorque, como suspeita o senador Eduardo Su"Essa senhora
está
plicy (PT-SP).
viva sim e esta história está muito
mal contada", afirmou Romão. ontem. nesta capital.
A tranqüilidade da filha de Ana
Elizabeth, Adriana Lofrano. é também uma das razões apontadas por

José

viva,

Romão como indicio de que a mulher de José Carlos Alves dos Santos está realmente viva. O diretor
da Polícia Federa! Jembrou que o
processo ainda não está com o òrgão, mas que ele só espera ordem
judicial para iniciar os trabalhos.
Segundo Wilson Romão. a Policia Federal não está mais investi«ando Paulo César Farias, porque
o caso está agora com a Scotland
Yard e com o Ministério das Relações Exteriores, que tenta a extradi"PC é uma
ção de PC para o pais.
página virada, mas a Polícia Fede-

Carlos

CT.LSON I-RANÇO
O economista José Carlos Alves
dos Santos não acredita que sua
mulher. Ana Elizabeth. esteja viva e
muito menos em Nova Iorque. "A
Beth não ia fazer uma coisa dessas,
ela não abandonaria seus filhos de
forma alguma", disse ele ontem ao
JORNAL DO BRASIL, depois de
conversar com seus filhos pelo telefone. Agitado e ansioso por informaçòes de sua filha Adriana Lofrano. o ex-assessor do Senado insiste
11a tese de que Ana Elizabeth teria
sido seqüestrada e morta por bandidos comuns.
José Carlos Alves dos Santos
critica a Polícia Civil que, segundo ele, teria trabalhado muito mal
na condução das investigações,
logo que sua mulher desapareceu,
e afirma que não existe lógica na
tese de que Ana Elizabeth teria
sido eliminada pelo esquema de
corrupção da Comissão do Orçamento. "Essa história de queima
de arquivo é brincadeira, se eles
quisessem eliminar alguém eliminariam a mim", ponderou.
O ex-assessor da Comissão de
Orçamento reafirma a sua convicção de que sua mulher foi seqiiestrada por bandidos, sem vinculaçào
com a Comissão de Orçamento.
"Por
que eles levariam minha mulher e me deixariam vivo. sabendo o
estrago que eu poderia causar se
abrisse a boca?", pergunta José
Carlos. O economista vem passando informações importantes para a

está

acha

que

Ana

sim"

ral está com 120 celas novinhas em
folha, esperando todo esse pessoal
da corrupção", afirmou, assegurai!do que todos serão "seriamente"
punidos.
"Pilantragem"
é como classillcou Wilson Romão as denúncias
feitas pelo informante Valdemir José da Silva, que acusou o ministro
da Justiça, Maurício Corrêa, de ter
recebido USS 1 milhão para facilitar a fuga de PC do Brasil. Segundo
o diretor da Polícia Federal, Valdemir já foi convocado para provar
todas as acusações, inclusive contra
o ex-diretor Amaury Galdino.

morreu
Josemar Gonçalves — 20/10/93

comuns
Polícia Federal, que começa a trabalharem uma nova pista.
José Carlos deu á policia o nome
de uma pessoa que poderá ajudar a
esclarecer o desaparecimento de
Ana Elizabeth, dentro da versão de
um gruque ela foi seqüestrada
"Eu por
não sei se
po de bandidos.
eram profissionais ou amadores,
mas continuo acreditando que
eram bandidos comuns", diz ele. A

Elizabeth

polícia está trabalhando nessa linha, mas com a convicção de que
os bandidos não os abordaram
aleatoriamente. "Eles sabiam a
quem estavam seqüestrando", observou um policial.
O ex-assessor do Senado conversou ontem pelo telefone com seus
filhos. Emocionou-se, chorou e disse aguardar com ansiedade comunicação de sua filha Adriana.

de José Carlos

Parlamentares
terão

que depor
Depois de anunciar a transferência do inquérito sobre o
desaparecimento de Ana Elizabeth Lofrano Alves dos
Santos, ocorrido em 19 de novembro do ano passado, da
Polícia Civil para a Polícia
Federal, a promotora de Justiça Arinda Fernandes revelou
que vai requerer a tomada de
depoimento de vários parlamentares. Ela acredita que o
esquema de corrupção do orçamento está envolvido 110 desaparecimento da mulher do
ex-assessor do Congresso Josc
"SaCarlos Alves dos Santos.
bedores de que Ana Elizabeth
tinha conhecimento das falcatruas, eles a assassinaram e
ocultaram o cadáver. Sua
morte teria sido uma verdadeira queima de arquivo",
afirmou.
Arinda Fernandes informou que, atendendo a um requerimento seu, a juíza Ana
Maria Duarte Amarante Brito, da Ia Vara Criminal, não
só transferiu o inquérito para
a Polícia Federal, na quartafeira, como anulou o indiciamento de José Carlos pela
morte de Ana Elizabeth. que
fora decidido pelo titular da
Delegacia de Homicídios, de"Esta
legado Pedro Ribeiro.
decisão não exclui a possibilidade de José Carlos ser o autor do crime, mas questiona
os métodos utilizados para o
indiciamento". explicou.
O secretário de Segurança
do Distrito Federal, João
Brochado, e o diretor da Policia Civil, Eurípedes Barbosa,
também integram a lista dos
que a promotora quer convocar para depor na Polícia Federal. Ela quer saber por que
eles. tendo descoberto a participaçào de José Carlos na rede
de corrupção cm dezembro de
1992, não denunciaram na
época o desvio de verbas do
orçamento.
A promotora lembrou que
um relatório de Grupo de Repressão a Seqüestras da policia do Distrito Federal, datado de 9 de dezembro do ano
passado, informava que José
Carlos havia incluído irregularmente 600 emendas no orçamento de 1992.

Oito hipóteses
111
para o sumiço
BRASÍLIA — A promotora
Arinda Fernandes aponta oito
hipóteses para o desaparecimento de Ana Elizabeth Lofrano Alves dos Santos, cuja investigação
é prejudicada, segundo ela, pela
parcialidade da polícia do Distrito Federal:
José Carlos matou Ana Elizabeth e ocultou o cadáver
Josc Carlos matou Ana Elizabeth e terceiros ocultaram o
cadáver
Ana Elizabeth foi morta numa queima de arquivo decidida
pelos envolvidos no esquema de
corrupção do orçamento porque
sabia das falcatruas do marido
O esquema de corrupção do
orçamento mandou matar Ana
Elizabeth e ocultou o cadáver,
com ou sem conhecimento de
José Carlos
Ana Elizabeth foi seqüestrada e assassinada depois que o
caso veio a público
Ana Elizabeth e José Carlos
foram assaltados e os criminosos
transformaram o que era assalto
em seqüestro
Ana Elizabeth foi morta por
denunciar irregularidade na
compra de computadores para o
Ministério da Educação
Ana Elizabeth está viva no
exterior. Fugiu por medo de
ameaças ou em conluio com o
marido, para retirar dólares do
país.

no dia 29
Governo

de julho em Nova
apela

O governo brasileiro vai solicitar ás autoridades norte-americanas que ajudem a encontrar Ana
Elizabeth Lofrano dos Santos,
mulher do economista José Carlos Alves dos Santos. A decisão de
pedir auxílio ao governo norte-americano foi tomada ontem pelo
ministro da Justiça, Maurício
Corrêa, após ouvir o relato da
viagem do senador Eduardo Suplicy (PT-SP), que foi aos Estados
Unidos procurar Ana Elizabeth.
Corrêa solicitou ao senador
que encaminhe hoje, por escrito.

aos

Iorque

EI
EUA

11111 relato com todos os detalhes
de sua viagem para encontrar
Ana Elisabeth. Com base nesse
dossiê, o ministro da Justiça encaminhará ao chanceler Celso Aino:
rim, ministro da Relações Exteriores, o pedido de auxilio das
autoridades norte-americanas na
busca á mulher de José Carlos.
"Estou convencido de
que Ana
Elisabeth esteve nos Estados Unidos. Mas não posso assegurar se
ela ainda se encontra lá", disse
Suplicy.
Luiz Anlonio — 27/10/93
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(_'orrea pediu a Siqi/icy rclatdno sabre sua viagem a Nova I orque
Suplicy

levanta

são paui.o — Depois de dois
dias em Nova Iorque, o senador
Eduardo Suplicy (PT-SP) desembarcou. ontem, trazendo na
bagagem o depoimento de pelo
menos seis pessoas que juram
ter visto Ana Elizabeth Lofrano
Alves em três locais diferentes
"Os
depoimentos reda cidade.
forçam a possibilidade de Ana
Elizabeth estar viva", disse o senador. Para ele, assim como não
há certeza de que ela esteja viva
— "isso só vai acontecer quando ela aparecer" —, não há
também a comprovação de que
Ana Elizabeth esteja morta.
Suplicy garantiu que não pode dizer se parlamentares estariam envolvidos no sumiço de
Ana Elizabeth. A mulher do exassessor seria uma das pessoas
que têm informações detalhadas
das falcatruas cometidas na Co"Num
missão de Orçamento.
trabalho de investigação, todas
as hipóteses presumíveis devem
ser consideradas", afirmou Suplicy.
O senador viajou para os Estados Unidos acompanhado por
Adriana, 23 anos, filha muis velha de Ana Elizabeth e José
Carlos. Debaixo do braço, várias fotos de Ana Elizabeth. No
Hotel Shoreham, na Rua 55,
quatro funcionários (um gerente
e três camareiras) confirmaram
que a desaparecida passou por

pistas
lá. No livro de registros, 110 entanto, não consta o nome da
mulher de José Carlos. Uma das
camareiras descreveu Ana Eliza"dócil",
beth como uma mulher
que era vista sempre usando calças azuis. Adriana confirmou
que a cor preferida da mãe sempre foi o azul, mas não a reconlieceu num vídeo que mostra
uma festa de brasileiros no dia 7
de setembro em Nova Iorque.
A primeira pista de que Ana
Elizabeth não morreu foi dada
pelo balconista Alex Cunha, do
bar Coisa Nossa (um dos pontos de encontro de brasileiros
em Nova Iorque). Alex, que é
também cabeleireiro, reconheceu Ana Elizabeth pelo corte de
cabelo. No Restaurante Via
Brasil, defronte ao bar, um garçon também disse que já tinha
visto Ana Elizabeth por lá. Se-1'
gundo Suplicy, todas as teste-,
munhas afirmaram que a passagem da mulher pelo hotel, pelo
bar e pelo restaurante aconteceu,
há um ou dois meses.
Em Brasília, a juíza Ana Ma-"
ria Duarte Brito, da Ia Vara;
Criminal, transferiu o inquéritosobre o caso, da Polícia Civil;
para a Polícia Federal. Mesmo [
assim, o secretário de Segurançado Distrito Federal, João Brochado, encaminhou-lhe um convite para apresentar um relato-"
riosobre a viagem.
RrnRlIin — Luiz Antonio-
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Jutahy Jr. não* aceita ^
Costa telefonou para
j|i
ser usado como
Jutahy Jr. pedindo
moeda de troca
desculpas por fax
"desagrada"
Freire

diz

Costa

a

que

Itamar

Líder não aceita demissão de Jutahy Júnior
para contornar a crise criada pelo ministro. PSDB levará protesto ao presidente
—' ' ~ '
Mas assessores do presidente
l-RANKLIN MARTINS E ILIMAR
"" São Paulo Luiz Paulo Lima
FRANCO
Itamar Franco continuam trabalhando com esta alternativa, que
BRASÍLIA — A resistência do
Passeata tumultuada
Alexandre Costa já rejeitou. "Fiministro da Integração Regional,
SÃO PAULO — Os estudantes
número de estudantes que percorca resolvido um problema polítiAlexandre Costa, em pedir demissua
reram a Avenida Paulista até o
paulistas
promoveram
primeico, criado com a suspeição contra
são está criando uma situação dera manifestação desde a instalaLargo de São Francisco, na reo
ministro.
Assim ele não precisa
licadíssima para o presidente Itada CPI do Orçamento sem
"A
ção
sair
há
alguma
suspeita
situação, que já
mar Franco.
giào central da cidade.
porque
saber ao certo o que reivindicar.
contra ele", afirmou um interlofoi de desconforto e constrangiMas a vontade de protestar
Divididos, trocaram insultos,
cutor do presidente.
mento, agora é de desagrado. Codos
estudantes acabou prejudicachutes e vaias. Pediram desde a
nieça a correr o risco de entrar na
Ontem Freire recebeu a bancada
divergências entre as lipelas
punição dos corruptos, com a easfaixa da perda do respeito humada do PSDB da Bahia, que veio
deranças
do
movimento. Logo no
sação
dos
mandatos
dos parlano", disse o líder do governo na
deixar claro que não admite que
inicio da manifestação, o depumentares
envolvidos,
até
eleições
Câmara, Roberto Freire (PPSse coloque Jutahy Júnior na mestado federal José Dirceu (PT-SP)
gerais já, adiamento da revisão
PE), que, desde as primeiras dema situação de Costa. Numa reuloi recebido com vaias por um
constitucional e a instalação de
núncias envolvendo o nome de
nião conjunta de senadores e deum Tribunal Popular.
grupo de manifestantes do MR-8.
Costa e do ex-chefe da Casa Civil,
putados tucanos, realizada na
Apesar
de
alguns rostos pintaquando tentava discursar. O miHenrique Hargreaves, no escânmanhã de ontem no apartamento
dos.
desta
vez
o
po. que apóia o governador Luiz
que prevaleceu
dalo do Orçamento, pregou publida senadora Eva Blay (PSDBAntônio
Ibram
as
vassouras
Fleury Filho e ocupa die
o
baldes.
Em
camente o afastamento dos dois.
SP), ficou decidido que o partido
frente
versos
à
cargos
Fiesp,
os
estudantes
no governo, evitava
varHargreaves deixou o governo
deve procurar o presidente Itamar
reram
a
calçada.
lalar
No
na
CPI.
fim
Em
da
outro momento,
na semana passada, mas Costa já
Franco para manifestar seu desapasseata,
tomaram
banho
militantes
com
do
MR-8
avisou que só sai demitido, para
chegaram a
com
jatos
a
grado
possibilidade de que
de água de um carro-pipa. A Politrocar pontapés como adversários
não parecer que admite sua culpa.
Jutahyzinho seja afastado para
Na manii
havia poucos caras-pintadas c muitas vassouras
cia Militar avaliou em dois mil o
Freire criticou ontem a idéia surem cima do carro de som.
facilitar a saida de Costa. A amino
Palácio
do
Planalto
de
gida
Jutahy
se
disse
o
gos,
que
presicontornar a crise com Alexandre
dente deseja o cargo, è só pedi-lo.
Costa demitindo-o juntamente
O que ele não aceita 6 ser usado
.Sc nuv
com o titular da pasta do BemA Confederação Brasileira dos Serviços
como
moeda
de
troca no caso do
Estar Social, Jutahy Júnior, sob a
//IVW lulo
ministro da Integração Regional.
alegação de que os dois ministéde Assistência Social
Evangélicos
rs/c anuncio
rios serão extintos em virtude da
Anteontem à noite. Costa tele"A
reforma administrativa.
reforfonou para Jutahyzinho pedindo
alguns meses
Esclarece:
(na administrativa não pode ser
desculpas pelos termos deseleganusada como uma solução para
airas, hoje
Tendo em vista que diversos orgãos de cotes usados no fax enviado no dia
parlamentares evangélicos quanto de outras crenafastar o Alexandre Costa, ela esmunicação
veicularam recentemente informações
ças que acompanham e conhecem o trabalho ,is
anterior,
reclamou
de
quando
tá sendo proposta porque é necesrelativas ao recebimento de subvenções por parte
sistencial por elns desenvolvido e que se sentem
já estaria
uma entrevista do ministro do
de Entidades Evangélicas, de forma discriminatória,
sário definir melhor as atribuições
solidariamente comprometidos com o atendimento
insinuando dúvidas quanto á lisura dessas operadas populações das áreas em que essas entidades
fala/ulo inales.
Bem-Estar Social colocando sob
da União, dos estados e dos muatuam;
ções, gostaríamos, a bem da verdade, de fazer as
suspeita pessoas do terceiro escanicipios. Não se pode misturar as
seguintes ponderações:
duas coisas", disse Freire.
lão da Integração Regional.
as Entidades Evangélicas |amais necessita
É tudo uma (gestão de
o recebimento de subvenções federais, 011
ram de qualquer subterfúgio para la/erem |iis
sorte. Pior mesmo,
ao auxilio federal, visto que sim credencial som
ginárias de recursos orçamentários, por parte de
entidades filantrópicas, reconhecidas como de uti
pre foi o trabalho que tradicionalmente desen
as
Simon diz que já teria demitido Costa
foram
pessoas'vNv""\
lidade pública e recomendadas por parlamenvolvem |unto às comunidades carentes. cii|os ie
tares é prática normal, prevista em lei;
tjiie passaram iodos
sultados são visíveis e amplamente reconheci
era governador do Rio Grande
I I O lider do governo no Scdos
esses meses fazendo
nado. Pedro Simon (PMDB-RS)
diversas Entidades Evangélicas que desen
do Sul. "Cometi uma injustiça
volvem obras de caráter assistencial e educacio
disse ontem que. se estivesse no
as Entidades Evangélicas prestam contas ao
oniro curso de inglês e ainda
contra o Wilson Vargas, presinal têm, há vários anos, feito jus a esse tipo de
Ministério concedente, da aplicação de cada uma
"Thafs
lugar do presidente Itamar
dente da Caixa Estadual, mas o
estão no
a lable". No
ajuda, que contribui supletivamente para finandas parcelas recebidas a titulo de subsídio o, so
Franco, já teria demitido o miciar suas atividades, visto que em todos os casos
mente no caso de apresentarem tais contas at>solu
afastei quando começaram as
você
Beilit:
não
tempo
nem
/mie
nistro da Integração Regional,
a própria comunidade participa financeiramente
Ia conformidade, se habilitam ao recebimento das
denúncias", relatou. 0 líder do
através de doações e contribuições espontâneas,
Alexandre Costa, envolvido no
dinheiro, porque aprende pelo
parcelas subsequentes
bem como através do esforço e dedicação pessoal
governo não criticou a postura
escândalo do orçamento.' "Os
método mais rápido e inteligente:
de seus membros, que tomam parte nas tarefas de
as Entidades Evangélicas publicam regularde
Itamar.
mas
disse
meus critérios seriam diferentes
que seus
administração
e
de
atendimento
mente
aos
usuários
seus balanços e todos os trâmites relaucaComi
ftilando.
já para o Berlii:.
dos de Itamar", disse Simon ao
rentes;
critérios seriam diferentes, ineluvos ao recebimento e â aplicação de recursos
Com o tempo que você gastou
citar episódio ocorrido quando
provenientes de subsídios federais se fazem poi
sive para nomeações.
as indicações das Entidades Evangélicas para
instrumentos públicos, configurando processo ablendo esse anúncio dava para
recebimento de subsídios têm partido tanto de
solutamente transparente para toda a sociedade
alcançam /rnoul do outro curso.
Militares

salários

querem
e

mais

moralização

O Clube Militar enviou ontem
ao presidente Itamar Franco e
;|os quatro ministros militares
documento reivindicando melhores salários e a moralização do
Congresso Nacional. Argumentando que o sentimento dos militares "é quase de ódio", o presidente do Clube, general Nilton
"se
a classe
Çerqueira. disse que.
riscos
de
desintegração
pressentir
do pais. não terá dúvida de pro-

ceder a uma intervenção restauradora da dignidade".
O documento, elaborado após
reunião de cerca de 150 militares,
pede a reposição salarial das perdas em 1W — a estimativa é de
193% a divulgação ampla
dos vencimentos dos sen idores de
órgãos públicos e de estatais. Os
militares afirmam que chegaram
"ao
limite".

Cursos a partir de CR$ 9.300,00
Ligue já para o Berlitz e reserve seu
lugar nos Gmpos Reduzidos.
1
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COLÉGIO"
II
DACIDADE
Unidade Ipanema
PEUGEOT 405
UMA OBRA-PRIMA A PARTIR DE
INSCRIÇÕES
PARA
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1994
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ou em 12X sem entrada (dólar comercial).
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do Primeiro
do Segundo

Grau
Grau

Bi Versões 1.6, 1.8 c 2.0 c/ injeção
multipoint, ar, dir., elétricos.
¦ Tetracampeão do Paris-Dakar.

I Resistência, durabilidade,
luxo c conforto.
| Importado da França.

Av. Min. Ivan Lins, 304
Comunicamos

que já estão abertas as inscrições à prova de
seleção para 1994 no Colégio da Cidade - Unidade Ipanema,
que
possibilita aos seus alunos uma sólida formação em informática,
português, inglês e uma terceira língua. Preparação para o
vestibular de qualquer área do conhecimento. Moderno laboratório de computação, classes com apoio audiovisual, oficinas

gr;p,r

Ksaj

(ao lado do Barra Grill)
Tel.: 493-9292

Concessionário Autorizado
I MA KM PRESA

de artes plásticas e silk-screen, fotografia, estúdio de rádio e VT.
A prova será realizada dia 20 de novembro próximo ás 9h na
sede do Colégio.,

INFORMAÇÕES:
Rua Saddock de Sá, 246 - Ipanema - Telefones: 521-3038 e 247-2204
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TEODOMIRO BRAGA, com sucursais
ministros de Itamar serão instados a pôr seus cargos à
Os disposição do presidente, no início de dezembro, para
viabilizar a reforma do Ministério ainda neste ano.
0 calendário e a amplitude da reforma foram acertados
numa reunião, semana passada, entre o presidente c seus
principais conselheiros políticos.
A intenção de Itamar é promover mudança geral no
gabinete. Na versão mais radical da reforma só permaneceriam Fernando Henrique Cardoso, da Fazenda, Antônio
Britto, da Previdência, e o chanceler Celso Amorim, além dos
atuais ministros militares.
A idéia é fazer da renovação ministerial o início de uma
nova fase do governo, em que as prioridades seriam a condusão c a realização dc novas obras, junto com a implementação
do plano econômico.
— A filosofia da reforma é fazer com
que Itamar, que
entrou fraco, saia forte do governo, invertendo a tendência
dos presidentes começarem fortes c terminarem fracos — diz
um assessor palaciano.
Os intocáveis
As mudanças no governo
não atingirão os dois principais
auxiliares do presidente no Palúcio do Planalto.
O ministro Mauro Durimte, da Secretaria Geral da Piesidência, e a assessora especial,
Ruth Hargreaves, continuarão
firmes nos seus postos.
A idéia de premiar Ruth
com a presidência da Emhratur
não vingou porque ela prefere
continuar trabalhando ao lado
de Itamar.
Nudez da musa
A Playboy formalizou ontem o convite a Marinalva
Soares, ex-mulher do anão Manoel Moreira (PMDB-SP). para uma sessão de fotos sensuais.
A musa da CPI do Orçamento disse que. embora seja
uma mulher tímida e que só
usa maio, vai pensar na proposta da revista.
O que os outros vão
dizer não me preocupa — avisou.

Companhia Municipal 4a limpas Urbana
Aviso
de
Licitação
—

Vide Classificados

Uso político
O procurador-geral da República. Aristides Junqueira,
não queria nem ouvir falar de
PT ontem.
Estava irritadíssimo com
informação veiculada no boletim da Fiix-Lcttcv de que poderia ser o vice da chapa presidencial de Lula.
Junqueira suspeita de que
a notícia tenha partido do próprio PT, interessado em vincular a imagem de Lula à da
instituição.

Revoada
O envolvimento de lideranças do PMDB no escândalo
do Orçamento poderá levar o
partido a perder sua condição
de maior legenda do Congresso. com 102 parlamentares.
Um grupo de 50 a 60 pemedebistas históricos, além de
dez a 15 pefelistas. planeja se
filiar em bloco ao PSDB. para
concorrer às eleições de 19l)4
sem o desgaste da imagem do
PMDB.
Se isso ocorrer, o PSDB
virará o maior partido.

Moda na rua
A prefeitura do Rio ressuscita hoje seu projeto dc
construir um shopping center
em plena Rua Santa Clara, em
Copacabana.
Entre outras inovações,
está a de reservar uma área ao
ar livre para a realização de
desfiles d-' 1.1 a.
A s ibpri,reita da Zona
Sul, Sola' u». / maral, discute o
financiamento do projeto hoje
com o presidente da Associaçào Brasileira de Indústrias de
Hotéis, Alfredo Lopes.

eiar a incorporação dos pemedebistas
históricos e uma ala do PFL ao partido.
Quando vão começar a chamar as
Brancas de Neve para depor na CPI?
O ministro Murilio Hingcl agradece a
indicação do senador Pedro Simon para
sc candidatar ao Senado pelo PMDB de
Minas, mas nega a intenção: "Sou candidato apenas a ser o melhor ministro da
Lducaçào em 64 anos desse ministério",
descarta.
O presidente Itamar viaja na próxima
quarta-feira á imite para o Rio, onde participará de solenidade na Marinha, na
manhã seguinte.
O deputado Rubem Medina (PMRJ) pretende arrecadar para a Cultura
mais de USS 20(1 milhões por ano com as
modificações que propôs à Lei Rouanet.
O provável cenário para as fotos dc
Marinalva na Playbov prevê que, no lugar
da cama, ela deite sobre a simulação de
um mar de lama.
PC treme: ouviu dizer que Suplicj irá
caçá-lo na Inglaterra.
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Administrocao
N
Direifo
M/N
Educacao Fisica
N
Processamento de Dados
M/N
Relacoes Internacionais
M
? )! I l/V}

a

J6/I l/V J

A UnívcrsícMc Esiácío de Sá t a CIíiníca Uníversítáría
ÜENRy Dunani conví<Iam pRofissioNAÍs, estlkJanies,
PROIESSORES E lci(|OS ilMTERtSSAcloS NA ÁREA dA SAÚdE pARA
assístírem paIestras, dE 22 a 26 dE novemIíro,
NO C Atvtpus do TÚNeI RcbotJÇAS.

I
I
I
I

Coordenação:
Fonoaudlóloga Angela Albuquerque
I#" diretora executiva da Clinica Universitária Garcia,
Henry
Dunant e professora da Universidade Estáclo de Sá.
O STRESS
Palestrantes
Equipe da Associação Brasileira de Medicina
Psicossomátic<i-Reg. Rio
Mônica do Carmo Botba / Sandra Filgueiras de Asais
Vivência
Técnica de Alexander
Roberto Reveilleau e Valéria Campos

I

O STRESS E A PERSONALIDADE
Palestrante
Eugênio Paes Campos

I

O STRESS NO TRABALHO
Palestrante
Cláudia Osório da Silva
Vivência
Meditação Transcendental
Jeroen Anton Van Tilburg
O STRESS: OS PROBLEMAS
CARDÍACOS E O CÂNCER
Palestrantes
Miriain Gunzburger,
Marlucia Costa Van Der Put e Pedro Di Marco da Cruz
O STRESS NA CRIANÇA,
O STRESS E A GAGUEIRA
Palestrantes
Regina Jakubovicz e Vera Lúcia Mattos
Vivência
Técnicas de Relaxamento
Vera Lúcia Mattos
Após c^dA palestra,
T.^xa única de inscrição:
poderão ser realizadas vivências CRS 300,00 por dia de palestra,
alivio
do
stress
com
a
para
com crrtifkado de participação.
participação do publico.
APOIO
Associação Brasileira d»i Medicina Psicosr.omãfica ? Retjioual do Rio de Janeiro
Informações e Inscrições:

eSTRCIO DE SR
(Ao lado do Túnel Rebunças)
Cnntro de Aperfeiçoamento (CAAPES)
Rua (lu Hispo, 83 - Tel: 293-3112 • Ramais: 1229/1239

I

Adminislfflffio M/N Letras T
Arqueologia
Malemolica M
Gendas Contabeis
Museologia T
Cientios Etonotnitos
M/N Musica T
Comunitmao Social M/N Pedagogia T
Direilo
M/N Protessamento
Educactio ArtisHca
d0eD?do.s Jf/N
5" °9'"
M/S
Educacao fisica M
Radiologin
N
c
i . r,.^.
Relacoes Internncionais N
Engenhana Elehica (enfase
em (ompulacao) M/N Secrelario Execulivo
Exetutiv«
Bilingiie
R
Rsiolerapia
Tecnicas Digilais
I|
Fonoaudiologia T/N Telecomunicncoes
|j
Hololaria
Turismo M/H n]

I
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Informacoes e Inscricoes:

I

0
O
r j i v i k s i i i ai*i
i
Estrcio de Sn

M

I
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m

(Ao lado do Tunel Reboucas)
Rua do Bispa, 83 - Tel.: 293-31 12

Jm

SE VOCÊ TEM MUITO PARA FALAR

COM O SEU CONSUMIDOR:

NÃO FALE,

ESCREVA.

ANUNCIE EM JORNAL

T)m Clinica lliiixcrsitária lirnrv Dunant
Rua Piiula Frassinetti. 67 - (lio Comprido
Tel: 293-3112 -Ramais: 1257 / 128-1.

JÍNJ
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS

JORNAL

DO

TELEFONES

LANCE-LIVRE
Tá ruim a caçada da Seoiland Yard a
PC. hciií."
No |>iro turístico pelas Ilhas Grifas.
Ito*n c seus anões amestrados passaram
pelo Mar Mediterrâneo, Mur Egeu e Mar
de Creta. Na volta afundaram no Mar de
Lama.
Por três vezes, o senador Cid Sabóia
de Carvalho (PMI)B-CE) discursou anteontem á noite no plenário do Congresso Revisor, dizendo falar como líder do
PMDB. Jú não reconhece o ctryo corno
sendo de Mauro Benevides.
Itamar recebeu mais de 50 mensagens
de apoio à sua entrevista antignlpe an
JORNAL DO BRASIL.
Do deputado Liilz Salomão (PDTRJ): "Perto do volume de dinheiro envolvido, a CPI do Orçamento é a própria
história da Branca de Neve o os sete
anões, enquanto a revisão corre o risco
de ser a dc Ali Babá e os 40 ladrões.
Cadê a picapc Ford F-100(1 do dqiutado Ihscn Pinheiro?
O presidente do PSD1). Lasso Jereissati. vai a Brasília terça-feira para neuo-

Cadcriio (!<•

jjg|pl|

i?io da meada
Como o senador Raimundo Lira (PFL-PB) não publicou até hoje a relação das 2()
mil emendas canceladas para o
Orçamento de 1994. membros
da CPI tio Orçamento vão encaminhar ao relator um pedido.
Querem que ele envie á
CPI cópias das emendas com
valores acima de USS 50 mil
destinados a entidades filantrópicas.
O objetivo é saber se os
crimes do passado seriam repetidos em 1994.

Coisas de vovô
O ministro da Integração
Regional. Alexandre Costa. 70
anos, explode de raiva toda vez
que fala sobre as pressões para
se demitir.
O
presidente sabe que
não sou vigarista, não vou sair
com a honra ferida — afirmou
ontem o ministro a um amigo.
Alguém precisa reeoniendar logo a Costa um bom remédio para esclerose.
30 x 44
O filho do governador
Hdison Lobão, do Maranhão,
atribui às desventuras da politica a alcunha de Edinlio 30.
Nosso
grupo político
apelidou de Concci^ào 44 a
prefeita de São Luis e os adversários retaliaram me apelidando de Edinho 30. trinta por caito dc comissão", informa
Edison Lobão Filho.
Coitadinho.
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Carnes ik ihres e macias.
Guarnicòes e sobremesas
geniais. Muitas outras opções
culinárias. Almoço e jantar, até
o último cliente.
Entrega a domicílio.
Desconto de 15% para pagamento
em espécie ou cheque.
Rua Adalberto Ferreira, 52 ¦ Lebioo
Tel.: 274-4022 ¦ Maoobreiros

I

VIDROS PARA AI JTOMOVt

Curta, sem medo de errar, os
prazeres gastronômicos da

Página 6

Quem vai
Da lista de pemedebistas
que estudam se mudar para o
PSDB até 23 de dezembro
constam nomes como o do ministro Antônio Britto. o senador Pedro Simon, o deputado
Maurílio Ferreira Lima e o
prefeito de Recife, Jarbas Vasconcelos.
Por parte do PFL. podem
ir os deputados Gustavo Krause. Roberto Magalhães e José
M úcio.
Só embaixador
O embaixador José Aparecido nega que tenha almoçado
com o ministro Alexandre
Costa, quarta-feira, para negociar sua saída do governo.
— Não sou articulador
formal nem informal do governo — esclareceu Aparecido,
que reassume dia 19 o posto de
embaixador em Lisboa.
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Produtoras^:"
"
parecem
fantasmas

I

j

Verba

foi

subvenção

de

vídeos

em

usada

"valor
do voto"
Entidades ligadas a José Geraldo gastaram US$ 265 mil com produções idênticas sobre
das da Rainha, US$ 91.407 para a
mento, a prestação de contas das de Souza, n° 860, sala 105, Belo
Pelo menos foram essas as exBRASÍLIA — As três associaPorto Velho, e US$ 78.349 para a
Horizonte. A Porto Velho encotrês entidades, informou que pelo
ções culturais que a CPI do Orçaplicações dadas pelas associações
menos uma, a Caldas da RaiPampulha. Além de no registro
mendou o vídeo a outra produtomento suspeita serem ligadas ao
culturais Porto Velho, Caldas da
nha,
foi
Conselho
intimada a devolver os
ra, a Sigma Tau, que funciona em
na Junta Comercial as três fundeputado mineiro José Geraldo
Rainha e Pampulha ao
já
US$
95
mil
recebidos.
Social
Bahia.
Essas
firmas
Salvador,
cionarem no mesmo endereço, de
Nacional de Serviço
(PMDB) gastaram os US$ 265
mil recebidos em 1991 a fundo
Tanto a Caldas da Rainha também deverão ser investigadas.
uma das empresas de José Geral(CNSS), órgão ligado ao Ministério do Bem-Estar Social teóricaperdido pelo Ministério do BemHá
suspeitas
sejam
de
fantasdo,
as pessoas que respondem pea
Pampulha
que
fizeram o víquanto
Estar Social fazendo três vídeos
mente encarregado de fazer a fismas.
—
entidades são as mesmas —
Ias
deo com as mesmas firmas
"valorização"
idênticos sobre a
calizaçào das entidades
com cargos diferentes — e muitas
Em 1991, foram as seguintes as
Sempre Vídeo c JS Publicidade
do voto e o funcionamento da
subvencionadas. O ministério,
—, que, curiosamente, funcionam subvenções recebidas pelas três
são ou já foram sócias do depuAssembléia Legislativa mineira e
que enviou ontem à subcomissão
no
mesmo
tado.
endereço:
CalRua
do
Orça95.304
entidades:
US$
Tomé
CPI
de subvenções, da
para
do Congresso Nacional.

¦
Lei

punirá

corruptos

do

Congresso
LUIZ ORLANDO CARNEIRO
• BRASÍLIA — Os deputados
que forem cassados e mesmo os
que renunciarem a seus mandatos, tentando fugir às acusações
de venda de suas filiações partidarias ou de envolvimento no
esquema de corrupção para manipular o orçamento da União,
não vão escapar de processos
por crimes comuns, previstos no
Código Penal. Eles deverão estrear a Lei 8.429, de 1992, que
pune o enriquecimento ilícito no
exercício de mandato.
Enquanto os processos de
cassação podem durar menos de
três meses, os de ordem criminal
vão se arrastar, no mínimo, por
dois anos. O procurador-geral
da República, Aristides Junqueira, quer começar logo os processos administrativos, a fim de impedir que os parlamentares
afastados por enriquecimento
ilícito possam concorrer às eleiçôes do próximo ano. Pelo Artigo 12 da Lei 8.429/92, os responsáveis por atos de
improbidade administrativa estão sujeitos à suspensão dos direitos políticos por oito a dez
anos, entre outras penas severas.
O processo de cassação dos
deputados, cujo procedimento
for declarado incompatível com
o decoro parlamentar, dá aos
acusados prazo de cinco sessões
para apresentar defesa e indicar
provas. Terminado esse prazo, a
Comissão de Constituição e Justiça determina as diligências necessárias, ao fim das quais deve
proferir parecer no prazo de cinco sessões. Na quarta-feira terminou o prazo para a apresentação de defesa dos três deputados
acusados de terem negociado,
em dólares, suas filiações partidàrias —Onaireves Moura, Nobel Moura e Itsuo Takayama,
todos do PSD. Só agora será
indicado o relator da matéria.
O procurador-geral da República pode ou não aguardar a
esperada cassação dos mandatos
destes três deputados para denunciá-los por crime de corrupção passiva e enriquecimento ilicito. Sem mandato, eles licam
sem imunidade parlamentar,
embora continuem a gozar do
foro especial do Supremo TribuTial Federal. O mesmo vai aconIJecer com os incriminados pela
r£TI do Orçamento. Em tese. o
"Ministério Público não precisa|jia aguardar o fim da CPI. mas
-os depoimentos por ela colhidos
•serão importantes para a formaiizaçào da denúncia ao STF. co¦mo ocorreu no processo CollorPC Farias.
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Alves
:: BRASÍLIA — O delegado
.Magnaldo José Nieolau. da Po"licia Federal, começa a analisar
'ttoje as movimentações bancarias do deputado João Alves
(PPR-BA) no período de março
de 1990 a julho de 1991 para
descobrir indícios de sua ligação
com o lobista da empresa Seval
Normando Cavalcante.
Magnaldo Nieolau também
vai examinar as contas correntes
dos ex-secretários de Habitação
e Saneamento do Ministério da
Ação Social, respectivamente,
Ramon Arnus Filho e Walter
Annicehino. Os dois são acusados de ter recebido vantagens
para liberar recursos de projetos
de interesse do lobista da Seval e
do deputado João Alves.
Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Octávio Gallotti. indicou o ministro Moreira Alves
para ser o relator do inquérito
que apura as denúncias do economista José Carlos Alves dos
Santos sobre o esquema de corrupção na Comissão Mista de
Orçamento. O ministro pode decidir, hoje, se autoriza a quebra
de sigilo bancário e fiscal de 12
parlamentares.
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SEU LUGAR E AQUI.

JORNAL DO BRASIL

CPI DA CORRUPÇÃO

8 • sexta-feira, 12/11/93

w
Ibsen garante que
m Capacidade de
*
,f'*;
vive apenas do
poupança
salário
surprceende até os colegas
Era

CP1
CPI
¦

acha

mais

Deputado reage logo:

CHRIST1ANE SAMARCO E
ILIMAR FRANCO
BRASÍLIA — A CPI do Orçamento descobriu ontem uma aplicação financeira equivalente a
USS 340 mil na conta do deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)
no Banrisul, no dia 22 de fevereiro
de 1990. A descoberta veio menos
de 12 horas depois de Ibsen iniciar
uma ofensiva contra as denúncias
da comissão de que ele movimentou quantias muito superiores a
sua renda de parlamentar nos últimos cinco anos.
Ao saber da nova descoberta,
"Isso não é verdaIbsen declarou:
de. isso não é vazamento de informação. pois, se fosse, viria acompanhado de um extrato. É
impossível, nunca tive esse dinheiro. O que me admira não é a
plantação, mas sim que os jornais
aceitem isso".
Político profissional desde
"única
1977. Ibsen diz que sua
fonte de renda" é o salário na

"Isso

US$
U

mil

de

não é verdade. É impossível, nunca
Brasília — Arnlldo Schulz Câmara, em torno dos USS 2.500
líquidos. O primeiro passo do deputado foi tentar esclarecer a origem da poupança equivalente a
USS 150 mil, descoberta na véspera pela subcomissão de bancos .
Bloqueada pelo Plano Collor, a
poupança rendeu-lhe depósitos
mensais de USS 10 mil a partir de
agosto de 1991, com o desbloqueio dos cruzados novos. A origem desta economia teria sido,
"a venda de uma
segundo Ibsen,
fazenda de 100 hectares em abril
ou maio de 1989, no município de
Butiá (RS)". Segundo a subcomissão de bancos, porém, a poupança da CEF saiu da aplicação
de USS 340 mil no Banrisul.

Ibsen economiza

anos

$&#©'Q.UE A COMISSÃO DESCOBRIU
Cheques — A CPI descobriu três
cheques do deputado Genebaldo
Correia (PMDB-BA), depositados
na conta cie Ihscn Pinheiro, que
somam USS 51 mil.
Depósitos periódicos — Parlamentares que participam da subcomissão de bancos da CPI identificaram depósitos periódicos nas
contas de Ibsen que somam o minimo de USS 10 mil, anteriores a 91.
Patrimônio — Nos últimos cinco
anos Ibsen trabalhou com quatro
bancos - Banrisul, Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal. A CPI desçobriu uma aplicação no Banrisul
equivalente a USS 340 mil, quando
Ibsen garante que seu patrimônio,
amealhado ao longo de toda a sua

340

vida e fruto exclusivo de seu trabalho, soma USS 300 mil.
Caminhonete — A transação entre Ibsen e Genebaldo para a compra de uma F-1000 não tem nada a
ver com o deputado Ivo Mainardi
(PMDB-RS). que Ibsen apontou
como proprietário da caminhonete.
Documentos de posse da CPI dão
conta de que o carro teria sido
comprado diretamente da concessionária Marques SA.
Depósitos e cheques no mesmo dia — A CPI identificou depósitos e saques no mesmo dia no
valor de USS 10 mil. O dinheiro
saia da conta de Ibsen na agência
da CEF no Congresso, e não entrava em nenhuma de suas contas nos
outros bancos com quem trabalha.

Kaunheitti
Jose Varella —27/11/89
BRASÍLIA —A subcomissão de
bancos encontrou ontem um depósito em cheque no valor de USS
240 mil na conta do deputado
Fábio Raunheitti (PTB-RJ). já citado pela subcomissão de subvençòes como um dos intermediários
da liberação de verbas do Orçamento para faculdades e hospitais
de sua propriedade na Baixada
WW
is
Fluminense.
A subcomissão — que já começou a investigar os extratos
bancários de ministros e ex-ministros de estado — encontrou uma
alta movimentação de recursos
entre 89 e 92 nas contas do ex-ministro da Casa Civil Henrique
Hargreaves. que deixou o cargo
logo após a instalação da CPI.
Um cheque do deputado Cid
Carvalho (PMDB-MA) para o
ex-assessor do Senado José Carlos
Alves dos Santos, no valor de
apenas USS 300. foi o suficiente
para mostrar a ligação entre os
Cid: almoço pai a José Carlos
dois. Cid pagou uma conta de

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N3
GOVERNO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DA
BAHIA
SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES-SETC
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA - DERBA
PROGRAMA CORREDORES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA, ntravés da comissão
Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo Diretor Geral conforme portaria n°
595/91, faz saber aos interessados que fará realizar — CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
para contratação de empresas especializadas em construção de rodovias para execução das
obras de Melhoramento e Pavimentação e Reabilitação de 06 (seis) lotes distintos de rodovias
DA BAHIA A
componentes do PROGRAMA CORREDORES RODOVIÁRIOS DO ESTADO
01 (um) lote de obras de Melhoramentos e Pavimentação: Lote I — E.R. BA. 225,
—
78,43 kms
COACERAL.
com
do
Rio
Preto)
BR.
1
35
da
entroncamento
subtrecho
(Formosa
do extensão; B — 05 (cinco) lotes de obras de reabilitação: Lote II — E.R. BR.—407-BAT,
Lote III E.R. BR.
subtrecho Mairi/Entroncamento da BA. 052, com 29,70km de extensão,
da BA.
407-BAT, subtrecho Entroncamento da BA 052 — MACAJUBA — Entroncamento
— Rui Borbosa
—
BA
421
407-BAT,
Entroncamento
da
421, com 42,13Km, Lote IV E.R. BR. —
BR 242 (ZUCA), com 39,11 km. Lote V E.R. BA. 374/BA.220, trecho Senhor do Bonfim
Antonio Gonçalves — Campo Formoso, com 25,93km, Lote VI — E.R. BA.515, trecho BR.
324 — Teodoro Sampaio — BR. 101, com 32,58km de extensão. O recebimento das
propostas dar-se-à ás 1500h do dia 05 de janeiro de 1994, na sala de reuniões da Diretoria
Geral do DERBA, no segundo andar de sua sede, situada no Centro Administrativo da Bahia
CAB, município Salvador-BA. Os serviços objeto deste Edital serão parcialmente financiados com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID para o PROGRAMA
DE CORREDORES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. Poderão participar desta
que sejam originárias dos países-membros do
Licitação empresas brasileiras ou estrangeiras
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID.
Os interessados poderão obter o Edital, após à efetivação do recolhimento da quantia de
CRS 5 000,00 (Cinco mil cruzeiros reais) e solicitar esclarementos junto a Comissão de
Licitações, na sede do DERBA. nos dias úteis e no horário das 13 ás 19 horas, apresentando
prova de habilitação legal para representar a empresa concorrente.
Paulo Porto Maciel DEMAIS MEMBROS:
Presidente da Comissão Gil Ruy Lemos Couto
Guilherme José Berenguer
Roberto Barreto Pereira
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O que intriga os participantes
da CPI é a capacidade de poupança de Ibsen, que se apresentou
publicamente como um homem
de origem e hábitos modestos,
que construiu seu patriônio exclusivamente com o trabalho de ad-

Ibsen

tive esse

Contra

dinheiro'

vogado e jornalista e nos últimos
16 anos de parlamentar.
Para amealhar o patrimônio
que ele próprio avalia em torno de
USS 300 mil — só o apartamento
de Porto Alegre vale cerca de USS
250 mil — seriam necessários 33
anos de economia. Isto considerando seus próprios cálculos e
uma renda mensal média de USS
2.500. Ibsen garante que sempre
economizou 30% de seu salário.
Q A fazendola do deputado Ibsen
Pinheiro no município de Butiá
(origem de sua poupança) foi comprada pela indústria de celulose
Riocell a 5 de maio de 1989, através de escritúra pública n° 21.888
do tabelionato da cidade de Guaíba. A informação foi dada ontem
pelo consultor jurídico da Riocell,
Armando José Farah. A área, de
201,62 hectares, pertencia a Ibsen e
a seu sócio e amigo, médico Mário
Bernd. A venda foi para a Agroflorestai Riocell S.A, que já possuia
áreas próximas.

¦

U
almoço para José Carlos, num
restaurante da capital.
Ontem, os parlamentares da
subcomissão fizeram um balanço
dos trabalhos. Foram examinadas
100 contas bancárias, com uma
movimentação de 500 mil lançamentos, informou o coordenador
da subcomissão, deputado Benito
Gama (PFL-BA). Segundo ele.
até semana que vem, a subcomissão terá condições de apresentar
seu primeiro relatório parcial,
apontando quanto cada parlamentar envolvido no esquema irregular de intermediação de recursos da Comissão de
Orçamento recebeu em dinheiro,
de quem, quanto, e se os recursos
tiveram origem no pagamento de
propinas.
A subcomissão de bancos já
dolarizou todas as contas e agora
inicia o cruzamento com a lista de
emendas apresentadas.

A
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estava bloqueada e não poderia ser
sacada, mas continuava rendendo
de março de 1990 a agosto de 1991.
Depois de 18 meses, cm agosto de
1991, os depósitos na conta eram
referentes a devolução em 12 parceIas dos cruzados bloqueados.
Depósitos e retiradas no
mesmo dia — Os depósitos e
retiradas de mesmos valores no
mesmo dia ocorreram porque Ibsen
manteve parte dos cruzados aplicados na poupança, o que garantia
uma remuneração a mais à aplicação. Assim, quando este dinheiro
era sacado, era necessário realizar
duas operações: um saque da poupança via depósito em conta dos
cruzados, para só depois serem
convertidos e retirados como cruzeiros.

mil
Vingança de
Collor na TV
| | O PRN do ex-presidente
Fernando Collor abriu ontem
seu programa de propaganda
política pela TV com a imagem
do deputado Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS) na presidência da
sessão da Câmara de 29 de setembro de 1992. quando foi
aprovado o processo de impeachment. Depois de exibir
Ibsen dando a justificativa de
seu voto. o PRN mostrou as
manchetes dos jornais sobre o
envolvimento do parlamentar
no escândalo do orçamento.
Em seguida, foi feito o mesmo
com os deputados Genebaldo
Correia, Cid Carvalho, Manoel
Moreira, José Geraldo e Messias Góis, e o senador Mauro
Benevides. também envolvidos.

PETROBRAS
PETOOLEO BRASILEIRO S.A.

liberdade para
processar políticos
presidente do Tribunal de
O Justiça do Rio, desembargador Antônio Carlos Amorim,
reafirmou ser favorável ao fim
da imunidade parlamentar, que
obriga o Judiciário a pedir autorização ao Congresso Nacional
deputados e separa processar
"É um
nadores.
privilégio odioso e incompreensível", argumentou, na cerimônia de encerramento do Encontro de Magistrados da Itália e do Rio de
Janeiro, ontem, no Palácio da
Justiça do Rio.
No relatório sobre o encontro, distribuído durante a sessão,
Amorim deixa clara sua posição
quanto à necessidade de que a
revisão constitucional torne possível uma ação mais rigorosa do
Judiciário na punição de parlamentares envolvidos em esque-
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mas de roubo ou desvio do dinheiro público.
Para o desembargador, algumas medidas podem melhorar o
trabalho do Judiciário, como
tornar desnecessária a repetição,
em juízo, das provas reunida na
fase de investigação, desde que
nesta estejam presentes o Ministério Público e os advogados de
defesa; a condução dos inquéritos por autoridade externa à polícia ou por integrantes de órgãos especiais; o estímulo, com
descontos de pena ou outros benefícios, à cooperação de co-autores de crimes administrativos,
além da extinção da imunidade
processual dos parlamentares.
Os três juizes italianos envolvidos na Operação Mãos Limpas — Mario Almerighi, Vittorio Paraggio e Maria Teresa Saragnano — em seu país vieram ao Rio para trocar experièncias com os magistrados brasileiros sobre crimes ne
administração pública.
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O ESCÂNDALO DIA-A-DIA
Dia 14 de outubro — Ex-diretor do Departamento de Orçamento da União José Carlos
Alves dos Santos, preso uma
HOJE
Subcomissao de
lOh
1 Oh — Subcomissão
semana antes pela posse de
secretario
emendas pede ao secretário
USS 1,104 millüo. denuncia
nas dedcuma
blitz
Receita
da
na
incluenvolvidos
políticos
clarações
elara<;oes de rendimentos de
são irregular de emendas ao
20 empreiteiras envolvidas.
Orçamento. STF autoriza quedepudo
bancário
AMANHÃ
bra do sigilo
AMANHA
buncos iniSubcomissão
Subcomissao de bancos
tado João Alves (PPR-BA).
cruzamcnto da lista de
cia cruzamento
Dias 15 c 16 — José Carlos
subvengoes liemendas de subvenções
acusa 23 parlamentares, seis
declaragoes
beradas com as declarações
ministros e três governadores.
de IR dos envolvidos.
Principal acusado é o deputado João Alves.
Dia 29 — Ministro chefe da]
Dia 20 — Instala-se a CPI.
José Carlos depõe, acusa o de- Casa Civil. Henrique Hargreaves, pede demissão.
putado Ricardo Fiúza (PFLDia I" de novembro — CPII
eram
PE) e diz que fraudes
decide quebrar o sigilo bancáplanejadas nas casas dos depurio de 11 pessoas ligadas a
Cid
CarvaAlves.
João
tados
lho (PMDB-MA) e Genebaldo João Alves e a Fiúza.
Dia 3 — Fiúza depõe, negai
Correia (PMDB-BA).
de corrupção e
acusações
—
A CPI acha dólares e
Dia 21
a vida pú-j
abandonar
ameaça
depudocumentos sobre 12
mandato.
cumprir
blica
após
Carlos.
José
de
tados na casa
— Marinalva Soares, ex-j
Dias 22 e 23 — Alves depõe Dia 4
durante oito horas na CPI e se mulher de Manoel Moreira,
contradiz. Admite ter ganho confirma enriquecimento rápi-j
ilo do ex-marido./ Deputado
mais de 200 vezes na loteria.
—
Cid Carvalho depõe, nega acuanuncia
CPI
Dias 25 e 26
sações, mas relator mostra che-j
da
Ministério
no
investigação
Integração Regional, após de- ques de Alves para ele.
— Descoberta de chenúncia contra o ministro Ale- Dia 6
Genebaldo na conta
de
ques
xandre Costa.
—
Ibsen Pinheiroj
deputado
do
autoriza
CPI
Dia 27
quebra
de sigilo bancário e fiscal, além (PMDB-RS).
de devassa no IR e de contas Dia 9 — Ibsen renuncia ao carin-1||
Kegnncnto lnde relator do Regimento
telefonicas e remessas para o »o
gode
H telefônicas
Revisor.
Revisor.
Congresso
e
terno
terno
do
||
H exterior de parlamentares
mais R
descobrc maisj
C PI descobre
Dia II — CPI
¦ empreiteiras acusados.
acusados. Dia
lbUSS 340 mil na conta de lb-|g|
Car- USS
Jose CarPF indicia José
28 —PF
| Dia 28—
sen.
corrupção
corrupgao
los
H
passiva.
passiva.
sen.
R
por
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PETOOLEO BRASILEIRO S.A.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 620.1.101.93.1
Objeto: Locação de ônibus.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: SEACE/SEVIG/
ATRAN, Av. República do Chile, 65,1a Subsolo, sala 1S20 Centro Rio
Carlos
João
ou
Cláudio
Luiz
de Janeiro RJ. Contactar previamente
através do telefone (021) 534-2497.
Abertura das Propostas: Dia 26/11/93. Hora: 09:00. Local: Av. Republica
do Chile, 65, 1a Subsolo, sala 1S20 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
que estejam cadastradas
Poderão participar desta Licitação empresas "B",
ou que atenderema
na PETROBRÁS no subitem 8.3.2.1, grupo
todas as condições exigidas para cadastramento até o 39 (terceiro) dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação para a tomada de preços.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 325.1.034.93.8
Participantes: Empresas cadastradas nos subitens 5.5.1 ou 5.6.3, do
Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços da PETROBRÁS.
Objeto: Serviços de caldeiraria, solda e isolamento térmico nas linhas
da Unidade Misturadora dos Dutos e Terminais da Bahia, Sergipe e
Alagoas - DTBASA, situado em Madre de Deus/BA, pelo prazo de 180
dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DTBASA/SEDE, à Rua
do Asfalto, s/n9, em Madre de Deus/BA.
Abertura das propostas: Dia 1/12/93 às 14h, no Centro de Treinamento
(CETRE), do DTBASA, no endereço acima.

*

r

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DPSE N° 136.97.0318/93
Objeto: Aquisição de 108 mt tubo de aço carbono, 1 IN e 160 mt tubo de
aço carbono, 1 1/2 IN.
Data para abertura das propostas: 29/11/93.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital e abertura daspropostas: Av. Elias Agostinho n9 665, Imbetiba/Macaé/RJ
DPSE/SECOM.

imunidade

Amorim defende

AS EXPLICAÇÕES*DO DEPUTADO
Cheques — Os cheques passados
pelo deputado Genebaldo Correia
nos dias 28 e 29 de junho de 1989
eqüivaleriam a 30 ou 35 mil dólares. Estes cheques se destinavam ao
pagamento de uma caminhonete F1000, que pertencia a Ibsen e que
Genebaldo adquiriu. O negócio foi
desfeito em decorrência da demora
da entrega do veículo, devido às
reformas para transformá-la numa
cabine dupla. Ibsen Pinheiro não
lembra de que forma e nem quando
devolveu o dinheiro a Genebaldo.
Depósitos periódicos — Os saques periódicos decorrem dos cruzados bloqueados pelo Plano Collor. Nos primeiros 18 meses, o
dinheiro ficava bloqueado mas rendia, o que, para Ibsen, explica os
lançamentos em sua conta. A conta
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DOMINGO
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no
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seu
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8 • sexta-feira, 12/11/93

Ibsen garante que
vive apenas do si

Capacidade de
I®

salário

CP]
CPI
¦

acha

mais

Deputado reage logo:

CIIRIST1ANB SAMARCO E
ILIMAR FRANCO
BRASÍLIA — A CPI do Orçamento descobriu ontem uma aplicação financeira equivalente a
USS 340 mil na conta do depulado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)
no Banrisul, no dia 22 de fevereiro
de 1990. A descoberta veio menos
de 12 horas depois de Ibsen iniciar
uma ofensiva contra as denúncias
da comissão de que ele movimentou quantias muito superiores a
sua renda de parlamentar nos últimos cinco anos.
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340

mil

de

"Isso

não é verdade. É impossível, nunca
BraBlIla — Arnlldo Schulz Câmara, em torno dos USS 2.500
líquidos. O primeiro passo do deputado foi tentar esclarecer a origem da poupança equivalente a
USS 150 mil, descoberta na véspeJtpFTZi "i
ra pela subcomissão de bancos .
Bloqueada pelo Plano Collor, a
poupança rendeu-lhe dcpositos
mensais de USS 10 mil a partir dc
agosto de 1991, com o desbloqueio dos cruzados novos. A origem desta economia teria sido,
"a venda de uma
segundo Ibsen,
fazenda de 100 hectares em abril
ou maio de 1989, no município de
Butiá (RS)". Segundo a subcomissão de bancos, porém, a poupança da CEF saiu da aplicação
de USS 340 mil no Banrisul.

Ao saber da nova descoberta,
"Isso não é verdaIbsen declarou:
de, isso não é vazamento de informação. pois, se fosse, viria acompunhado de um extrato. É
impossível, nunca tive esse dinheiro. O que me admira não é a
plantação, mas sim que os jornais
aceitem isso".

I¦

Político profissional desde
"única
1977. Ibsen diz que sua
fonte de renda" é o salário na

Ibsen economiza

w anos

vida e fruto exclusivo de seu trabalho. soma USS 300 mil.
Caminhonete — A transação entre Ibsen e Genebaldo para a compra dc uma F-1000 não tem nada a
ver com o deputado Ivo Mainardi
(PMDB-RS), que Ibsen apontou
como proprietário da caminhonete.
Documentos de posse da CPI dão
conta de que o carro teria sido
comprado diretamente da concessionária Marques SA.
Depósitos e cheques no mesmo dia — A CPI identificou depósitos e saques no mesmo dia no
valor de USS 10 mil. O dinheiro
saia da conta de Ibsen na agência
da CEF no Congresso, e não entrava em nenhuma de suas contas nos
outros bancos com quem trabalha.

Ibsen

tive esse

dinheiro

Contra

O que intriga os participantes
da CPI é a capacidade de poupança de Ibsen, que se apresentou
publicamente como um homem
de origem e hábitos modestos,
que construiu seu patriônio exclusivamente com o trabalho dc ad-

a

imunidade

99

vogado e jornalista e nos últimos
16 anos de parlamentar.
Para amealhar o patrimônio
que ele próprio avalia em torno de
USS 300 mil — só o apartamento
de Porto Alegre vale cerca de USS
250 mil — seriam necessários 33
anos de economia. Isto considerando seus próprios cálculos e
uma renda mensal média de USS
2.500. Ibsen garante que sempre
economizou 30% de seu salário.

Cheques — Os cheques passados
pelo deputado Genebaldo Correia
nos dias 28 e 29 de junho de 1989
eqüivaleriam a 30 ou 35 mil dólares. Estes cheques se destinavam ao
pagamento de uma caminhonete F1000, que pertencia a Ibsen e que
Genebaldo adquiriu. O negócio foi
desfeito em decorrência da demora
da entrega do veículo, devido às
reformas para transformá-la numa
cabine dupla. Ibsen Pinheiro não
lembra de que forma e nem quando
devolveu o dinheiro a Genebaldo.
Depósitos periódicos — Os saquês periódicos decorrem dos cruzados bloqueados pelo Plano Collor. Nos primeiros 18 meses, o
dinheiro ficava bloqueado mas rendia, o que, para Ibsen, explica os
lançamentos cm sua conta. A conta

Raunheitti
IJ
240
recebeu
US$
Inrn Varella
\/nrnlln — 27/11/09
17/1 < /DO
Jose
BRASÍLIA — A subcomissão de
almoço para José Carlos, num
bancos encontrou ontem um derestaurante da capital.
pósito em cheque no valor de USS
Ontem, os parlamentares da
240 mil na conta do deputado
fizeram um balanço
subcomissão
Fábio Raunheitti (PTB-RJ), já ciForam examinadas
dos
trabalhos.
tado pela subcomissão de subvencom uma
bancárias,
contas
100
um
dos
intermediários
como
ções
movimentação de 500 mil lançada liberação de verbas do Orçamentos, informou o coordenador
mento para faculdades e hospitais
da subcomissão, deputado Benito
de sua propriedade na Baixada
Gama (PFL-BA). Segundo ele.
Fluminense.
A subcomissão — que já coaté semana que vem, a subcomismeçou a investigar os extratos
são terá condições de apresentar
bancários de ministros e ex-minisseu primeiro relatório parcial,
tros de estado — encontrou uma
apontando quanto cada parlaalta movimentação de recursos
mentar envolvido no esquema irentre 89 e 92 nas contas do ex-miregular de intermediação de renistro da Casa Civil Henrique
cursos da Comissão de
Hargreaves, que deixou o cargo
Orçamento recebeu em dinheiro,
logo após a instalação da CPI.
de quem, quanto, c se os recursos
Um cheque do deputado Cid
tiveram origem no pagamento de
Carvalho (PMDB-MA) para o
propinas.
cx-assessor do Senado José Carlos
A subcomissão de bancos já
Alves dos Santos, no valor de
dolarizou todas as contas e agora
apenas USS 300. foi o suficiente
inicia o cruzamento com a lista de
para mostrar a ligação entre os
Cid: almoço para José Carlos
emendas apresentadas.
dois. Cid pagou uma conta de
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I~1 A fazcndola do deputado Ibsen
Pinheiro no município de Butiá
(origem de sua poupança) foi comprada pela indústria de celulose
Rioccll a 5 de maio de 1989, através de escritura pública n° 21.888
do tabelionato da cidade de Guaíba. A informação foi dada ontem
pelo consultor jurídico da Rioccll,
Armando Josc Farah. A área, de
201,62 hectares, pertencia a Ibsen e
a seu sócio e amigo, médico Mário
Bernd. A venda foi para a Agroflorestai Riocell S.A, que já possuía
áreas próximas.

¦

Amorim defende

liberdade para
processar políticos
presidente do Tribunal de
O Justiça do Rio, desembargador Antônio Carlos Amorim,
reafirmou ser favorável ao fim
da imunidade parlamentar, que
obriga o Judiciário a pedir autorização ao Congresso Nacional
deputados e separa processar
nadores. "É um privilégio odioso e incompreensível", argumentou, na cerimônia de encerramento do Encontro de Magistrados da Itália e do Rio de
Janeiro, ontem, no Palácio da
Justiça do Rio.
No relatório sobre o encontro, distribuído durante a sessão,
Amorim deixa clara sua posição
quanto à necessidade de que a
revisão constitucional torne possível uma ação mais rigorosa do
Judiciário na punição de parlamentares envolvidos em esque-

o

estava bloqueada e não poderia ser
sacada, mas continuava rendendo
de março de 1990 a agosto de 1991.
Depois de 18 meses, em agosto de
1991, os depósitos na conta eram
referentes a devolução em 12 parceIas dos cruzados bloqueados.
Depósitos e retiradas no
mesmo dia — Os depósitos e
retiradas de mesmos valores no
mesmo dia ocorreram porque Ibsen
manteve parte dos cruzados aplicados na poupança, o que garantia
uma remuneração a mais à aplicação. Assim, quando este dinheiro
era sacado, era necessário realizar
duas operações: um saque da poupança via depósito em conta dos
cruzados, para só depois serem
convertidos e retirados como cruzeiros.

mas de roubo ou desvio do dinheiro público.
Para o desembargador, algumas medidas podem melhorar o
trabalho do Judiciário, como
tornar desnecessária a repetição,
em juizo, das provas reunida na
fase de investigação, desde que
nesta estejam presentes o Ministério Público e os advogados de
defesa; a condução dos inquéritos por autoridade externa á polícia ou por integrantes de órgãos especiais; o estímulo, com
descontos de pena ou outros benefícios, à cooperação de co-autores de crimes administrativos,
além da extinção da imunidade
processual dos parlamentares.
Os três juizes italianos envolvidos na Operação Mãos Limpas — Mario Almerighi, Vittorio Paraggio e Maria Teresa Saragnano — em seu país vieram ao Rio para trocar experiências com os magistrados brasi loiros sobre crimes ne
administração pública.

mil
Vingança de
Collor na TV
? O PRN do ex-presidente
Fernando Collor abriu ontem
seu programa de propaganda
política pela TV com a imagem
do deputado Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS) na presidência da
sessão da Câmara de 29 de selembro de 1992. quando foi
aprovado o processo de impemhment. Depois de exibir
Ibsen dando a justificativa de
seu voto. o PRN mostrou as
manchetes dos jornais sobre o
envolvimento do parlamentar
no escândalo do orçamento.
Em seguida, foi feito o mesmo
com os deputados Genebaldo
Correia, Cid Carvalho, Manoel
Moreira, José Geraldo e Messias Góis. e o senador Mauro
Benevides. também envolvidos.
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O ESCANDALO DIA-A
Dia 14 de outubro — Ex-diretor do Departamento de Orçamento da União José Carlos
Alves dos Santos, preso uma
semana antes pcl i posse de
USS 1,104 milhio. denuncia
políticos envolvidos na inclusão irregular de emendas ao
Orçamento. STF autoriza quebra do sigilo bancário do deputado João Alves (PPR-BA).
Dias 15 c 16 — José Carlos
acusa 23 parlamentares, seis
ministros e três governadores.
Principal acusado é o deputado João Alves.
Dia 20 — Instala-se a CPI.
José Carlos depõe, acusa o dcputado Ricardo Fiúza (PFLPE) e diz que fraudes eram
planejadas nas casas dos deputados João Alves. Cid Carvalho (PMDB-MA) e Genebaldo
Correia (PMDB-BA).
Dia 21 — A CPI acha dólares e
documentos sobre 12 deputados na casa de José Carlos.
Dias 22 e 23 — Alves depõe
durante oito horas na CPI e se
contradiz. Admite ter ganho
mais de 200 vezes na loteria.
Dias 25 e 26 — CPI anuncia
investigação no Ministério da
Integração Regional, após denúncia contra o ministro Alexandre Costa.
Dia 27 — CPI autoriza quebra
de sigilo bancário e fiscal, além
de devassa no IR e de contas
telefônicas e remessas para o
exterior de parlamentares e
empreiteiras acusados.
Dia 28— PF indicia José Carlos por corrupção passiva.
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AVISO DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇOS DPSE N° 136.97.0318/93
Objeto: Aquisição de 108 mt tubo de aço carbono, 1 IN e 160 mt tubo de
aço carbono, 1 1/2 IN.
Data para abertura das propostas: 29/11/93.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital e abertura das
propostas: Av. Elias Agostinho n9 665, Imbetiba/Macaé/RJ DPSE/SECOM.
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DIA

AGENDA
HOJE
lOh — Subcomissão dc
emendas pede ao secretário
da Receita uma blitz nas declarações de rendimenios de
20 empreiteiras envolvidas.
AMANHÃ
Subcomissão de bancos inicia cruzamento da lista de
emendas de subvenções liberadas com as declarações
de IR dos envolvidos.
Dia 29 — Ministro chefe da
Casa Civil, Henrique Hargreaves, pede demissão.
Dia I" de novembro — CPI
decide quebrar o sigilo bancário de I I pessoas ligadas a
João Alves e a Fiúza.
Dia 3 — Fiúza depõe, nega
acusações de corrupção e
ameaça abandonar a vida pública após cumprir mandato.
Dia 4— Marinalva Soares. e.\mulher de Manoel Moreira,
confirma enriquecimento rápido do ex-marido./ Deputado
Cid Carvalho depõe, nega acusaçòes, mas relator mostra cheques de Alves para ele.
Dia 6 — Descoberta de cheques de Genebaldo na conta
do deputado Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS).
Dia 9— Ibsen renuncia ao cargo de relator do Regimento Interno do Congresso Revisor.
Dia II — CPI descobre mais
USS 340 mil na conta de Ibsen.

PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
MINISTÉRIO 0E MINAS E ENERGIA

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA, através da comissão
Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo Diretor Geral conforme portaria n°
595/91, foz saber aos intefessados que fará realizar — CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
para contratação de empresas especializadas em construção de rodovias para execução das
obras de Melhoramento e Pavimentação e Reabilitação de 06 (seis) lotes distintos de rodovias
componentes do PROGRAMA CORREDORES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA A
01 (um) lote de obras de Melhoramentos e Pavimentação: Lote I — E.R. BA. 225,
subtrecho entroncamento da BR. 135 (Formosa do Rio Preto) — COACERAL, com 78,43 kms
de extensão; B — 05 (cinco) lotes de obras de reabilitação: Lote II — E.R. BR. 407-BAT,
subtrecho Mairi/Entroncamento da BA. 052. com 29,70km de extensão, Lote III E R. Br!
407-BAT, subtrecho Entroncamento da BA 052 — MACAJUBA — Entroncamento da Ba!
421, com 42,13Km, Loto IV — E.R. BR. 407-BAT, Entroncamento da BA.421 — Rui Borbosa
BR.242 (ZUCA), com 39,11km, Lote V — E.R. BA. 374/BA.220, trecho Sonhor do Bonfim
Antonio Gonçalves — Campo Formoso, com 25,93km, Lote VI — E.R. BA.515, trecho BR.
324 — Teodoro Sampaio — BR. 101, com 32.58km de extensão. O recebimento das
propostas dar-se-á ás 15:00h do dia 05 de janeiro de 1994, na saia de reuniões da Diretoria
Geral do DERBA, no segundo andar de sua sede, situada no Centro Administrativo da Bahia
CAB. município Salvador-BA. Os serviços objeto deste Edital serão
financiados com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BIDparcialmente
para o PROGRAMA
DE CORREDORES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. Poderão
desta
participar
Licitação empresas brasileiras ou estrangeiras que sejam originárias dos países-membros do
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID.
Os interessados poderão obter o Edital, após à efetivação do recolhimento da quantia de
CR$ 5 000,00 (Cinco mil cruzeiros reais) e solicitar esclarementos junto a Comissão
de
Licitações, na sede do DERBA, nos dias úteis e no horário das 13 às 19 horas, apresentando
de
habilitação
representar
legal
a
empresa concorrente
prova
para
Paulo Porto Maciel DEMAIS MEMBROS:
Presidente da Comissão Gil Ruy Lemos Couto
Guilherme José Berenguer
Roberto Barreto Pereira
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SECRETARIA DE ENERGIA, TRNSPORTES E COMUNICAÇÕES
v_

poupança
surpreeende até os colegas

AS EXPLICAÇÕES!DO DEPUTADO

QUE A COMISSÃO DESCOBRIU
Cheques — A CPI descobriu três
cheques do deputado Genebaldo
Correia (PMDB-BA), depositados
na conta de Ibsen Pinheiro, que
somam USS 51 mil.
Depósitos periódicos — Parlamentares que participam da subcomissão de bancos da CPI identificaram depósitos periódicos nas
contas de Ibsen que somam o minimo de USS 10 mil, anteriores a 91.
Patrimônio — Nos últimos cinco
anos Ibsen trabalhou com quatro
bancos - Banrisul, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal. A CPI desçobriu uma aplicação no Banrisul
equivalente a USS 340 mil, quando
Ibsen garante que seu patrimônio,
amealhado ao longo de toda a sua
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 620.1.101.93.1
Objeto: Locação de ônibus.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: SEACE/SEVIG/
ATRAN, Av. República do Chile, 65,12 Subsolo, sala 1S20 - Centro - Rio
de Janeiro - RJ. Contactar previamente Luiz Cláudio ou João Carlos
através do telefone (021) 534-2497.
Abertura das Propostas: Dia 26/11/93. Hora: 09:00. Local: Av. República
do Chile, 65, 1s Subsolo, sala 1S20 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
Poderão participar desta Licitação empresas "B",
que estejam cadastradas
ou que atenderem a
na PETROBRÁS no subitem 8.3.2.1, grupo
todas as condições exigidas para cadastramento até o 35 (terceiro) dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação para a tomada de preços.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 325.1.034.93.8
Participantes: Empresas cadastradas nos subitens 5.5.1 ou 5.6.3, do
Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços da PETROBRÁS.
Objeto: Serviços de caldeiraria, solda e isolamento térmico nas linhas
da Unidade Misturadora dos Dutos e Terminais da Bahia, Sergipe e
Alagoas - DTBASA, situado em Madre de Deus/BA, pelo prazo de 180
dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DTBASA/SEDE, à Rua
do Asfalto, s/n8, em Madre de Deus/BA.
Abertura das propostas: Dia 1/12/93 às 14h, no Centro de Treinamento
(CETRE), do DTBASA, no endereço acima.
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Telepar fecha rua
MARTI IA FELDENS
— O ernpresário Luiz Augusto de
CURITIBA
Lacerda, dono da Embraene,
empresa que presta serviços á
Telepar (Telecomunicações do
Paraná S/A), bloqueou com
carros de sua empresa a Avenida Manoel Ribas, em frente à
sede da estatal, durante toda a
manhã e parte da tarde de ontem, para denunciar a cobrança de propinas pelos diretores
da Telepar.
Lacerda sentou-se sob um
guarda-sol. indiferente à confusão que criou no trânsito da
principal via de acesso a vários
bairros da região noroeste de
Curitiba, e acusou diretores da
Telepar de estarem condidonando a renovação de um contrato para instalação de redes
telefônicas ao pagamento de
3% para uma suposta caixinha
eleitoral.
"Sempre
paguei 2% de petlái^io". disse Lacerda, que
presta serviços à estatal desde
1977. tem 150 funcionários e
fatura USS 300 mil por mês. A
atual diretoria da Telepar, po-

rém, segundo ele, elevou a comissão para 12%. O dinheiro,
de acordo com o empresário,
era dividido entre o presidente
da estatal, Paulo Cordeiro, o
deputado federal Luciano Pizatto (PFL-PR) e outros diretores da empresa.
Assim, ainda segundo seu
relato, ao fim de um de seus
contratos, anteontem, ele teria
sido procurado por um representante da Associação Brasileira de Construtores de Redes
Telefônicas (Abecortel), que
teria lhe proposto a renovação
do contrato condicionada ao
pagamento de uma comissão
menor — de 3% — para ser
repassada ao deputado federal
Renato Johnson (PFL-PR).
Celso Majchrovicz, da PanEngenharia, outra empresa
prestadora de serviços á Telepar, confirma que procurou
Lacerda em nome da associação, mas nega a história da
comissão. Segundo ele, a associação negociou com a Telepar
um desconto de 10% no valor
dos contratos.
A Telepar divulgou nota
oficial esclarecendo que pediu
um desconto nos valores dos
contratos para a renovação,
numa negociação bem-sucedida com a Abecortel.

rompe

Collares
¦

Governador

não

admite apoio

porto alegre — O governador Alceu Collares
(PDT) anunciou ontem o rompimento da coligação
formada nas eleições de 1990 entre seu partido, PSDB
e PC do B, em represália ao apoio que os ex-aliados
deram â CPI da Propina, que apura denúncias de
corrupção na administração estadual. Os pedetistas
Carrion Jr. e Carlos Cardinal deixarão o secretariado
par a reassumir o mandato na Câmara dos Deputados,
fazendo retornar â condição de suplente os deputados
Jorge Uequed (PSDB) e Edson Silva (PC do B), que
ocupavam suas vagas. A decisão de Collares foi precipitada pela renúncia do vice-governador João Gilberto
(PSDB) ao cargo de secretário de Ciência e Tecnologia.
O deputado Germano Bonow (PFL) formalizou
ontem â CPI da Propina pedido para que o secretário
do Desenvolvimento Regional, Cláudio Ryff Moreira,
seja afastado por ser proprietário da construtora Home Engenharia, que faz obras para o estado. Collares
disse que a CPI não tem competência para pedir a
demissão do secretário, que é uma prerrogativa do
governador.
Na seqüência da crise provocada pela CPI da Propina. o governador anunciou também a demissão dos
militantes do PSDB que ocupam cargos de confiança.
Collares disse que, se o PSDB e o partido ético que diz
ser, João Gilberto deveria também renunciar ao cargo
"Senão, será um
de vice-governador:
partido meio-ético". ironizou.
O presidente regional do PSDB. deputado Adroaldo Streck, disse que. apesar do rompimento da coligação de seu partido com o PDT, não há hipótese de
"É ficção na
cabeça do
renúncia do vice João Gilberto.
Collares. O PDT tinha interesse nos 12 minutos diários
de propaganda eleitoral no rádio e televisão que o
PSDB tinha na época da eleição".

com

de ex-aliados

PSDB
à CPI

e

I
PC

que apura denúncias
Mauro Mattos — 10/3/93

do

de corrupção

João

Collares quer que vice tucano rei

B

Gilberto

nao renuncia
"O Rio Grande do Sul não
terá um Pedro Alcixo", afirmou
o vice-governador João Gilberto
(PSDB), ao rejeitar sugestão do
próprio governador Alceu Collares (PDT) para que renunciasse
ao cargo de vice, diante da crise
entre os dois partidos coligados.
Ele se referia ao vice-presidente
Pedro Aleixo, que foi impedido
de assumir a Presidência da República por uma Junta Militar,
quando o presidente Costa e Silva teve um derrame cerebral, no
segundo governo militar da ditadura, em I968.
João Gilberto lembrou que
foi "eleito pelo povo", junto com
Collares, na eleição passada, e
que, por isso, não tem por que
renunciar. O vice explicou que
deixou o cargo de secretário de
Ciência e Tecnologia, diante do
constrangimento provocado pela
manifestação de apoio ao governo gaúcho, no dia anterior, e
para a qual fora convidado.
Ele disse que não acredita no
envolvimento do governador
Collares nas denúncias de corrupção contra setores do governo.

ao mandato
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PORTÜ ALHGRE — As tendèncias do futuro para o mercado
jornalístico mundial apontam para parcerias entre jornais e serviços eletrônicos (on linc de bancos
de dados, telefonia, etc): a manutençào dos jornais, embora com
redução progressiva do uso de papel: coberturas mais amplas dos
jornais de noticias locais e noticiario mais aprofundado e com mais
análises, exigindo, portanto, cada
vez mais especialização dos jomalistas.
A análise foi feita ontem pelo
diretor do New York Times, Seymour Topping. no 3" Encontro
Nacional de Jornais, em realização na capital gaúcha. Ele advertiu que a revolução nas telecomunicaçòes è tão dinâmica que
"nenhuma
empresa de mídia tem
futuro certo na sua forma atual",
aconselhando todas as empresas a
intensificarem a pesquisa eletrônica e explorarem as possibilidades
do seu próprio mercado. Nos
principais grupos jornalísticos dos
Estados Unidos há equipes que
buscam desenvolver "novas apli'cações
para os seus novos produ\os e abrir novas linhas de negócios".
Painel — Depois do ano
COOO. Seyniour Topping prevê o
uso de uni computador de painel
•plano, em desenvolvimento nos
Estados Unidos, com conteúdo
selecionado de jornais e revistas.
P painel pode ser levado em vali,ses. em ônibus, metrô ou carros e,
¦ao ser acionado, o
painel mostrará a primeira página de um jornal
e apresentará, por toque na tela. o
íexto do artigo que interessa ao

leitor. Um anúncio de restaurante
permitirá chamar, também por
toque na tela. o cardápio detalhado com preços das refeições, entre
outras utilizações.
"Esta
tecnologia de painel e
outras semelhantes nos ensinam a
não temer, mas a empregar equipamentos eletrônicos na venda de
jornais. É tecnologia que preserva
a aprendizagem e os valores sociais da impressão". A competição pela disputa do mercado publicitário será cada vez mais
intensa. Topping alertou para a
necessidade de especialização dos
jornalistas e de as próprias empresas investirem na formação dos
funcionários. Reclamou da fraca
formação dos jovens de hoje, autênticos "analfabetos eletrônicos".
Tirano — O presidente da
Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP). Alejandro Junco,
afirmou que o mundo vive uma
era de uma revolução de informação. que levou a uma revolução
"Não
é exagero afirmar
política.
que por causa da explosão de informações, não haverá um ditador ou um tirano em qualquer
lugar desse mundo que possa se
sentir seguro se seu poder depender da ignorância das pessoas".
Depois de alertar para o surpreendente decréscimo no número
de jornais, de vendas de publicidade e em índices de leitura em
lodo o mundo, Junco defendeu a
ampliação do uso de computadores nos jornais, "ainda subutilizados como meio de entrega de informações".
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Benedito

?

José Benedito de Alcântara, motorista da linha 572 (Glória-Leblon), é considerado pelos passageiros como um exempio para a classe, conforme matéria publicada no Jornal do Brasil do dia 5.11 último.
Por não dirigir em alta velocidade, ser bem-humorado, atencioso e gentil, ele está sendo chamado de príncipe dos
motoristas. Mas diz que não faz mais do que a sua obrigação.
Nossos aplausos. Para José Benedito e todos os motoristas que dirigem com cuidado e respeitam os passageiros, dos escolares aos idosos. De todas as idades. Porque temos certeza de que existem muitos outros Beneditos, trabalhando a serviço de todos, todo dia.

_

Servindo de exemplo. Um exemplo a ser seguido por todos. Todo dia.
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Caminho
presidente da República está sendo agraciaO do com a oportunidade de passar da palavra
à açào e revigorar o governo para entrar em 1994
em condições de realizar um papel histórico.
Itamar Franco tem reiterado que o seu compromisso político é operar em condições de normalidade a sucessão presidencial e entregar ao sucessor saído das urnas uma nação com pleno controle sobre a inflação e, portanto, governável.
A entrega da administração federal em
bom estado econômico, político e social é o que
se convencionou chamar de governabilidade,
que passou a ser considerada precioso bem
democrático a ser preservado dos riscos da
crise. Em nome da governabilidade, portanto,
o governo está diante da necessidade de operar
politicamente de acordo com as circunstâncias.
A primeira necessidade do presidente é antecipar a recomposição ministerial, por economia de tempo e investimento político. Ministros e figurantes do primeiro nível político
terão de optar desde já entre a confiança de
servir ao governo e as candidaturas que tinham
em mira quando aceitaram o convite para integrar um governo formado em condições especiais. Por que esperar o limite legal?
A 3 de abril a incompatibilidade alcança os
ocupantes de cargos administrativos e políticos
com disposição de se habilitar à sucessão presidencial e à eleição de governadores. Será tempo
— e irrecuperável — esse hiato. Que
perdido
deixem o governo, portanto, os que ocupam
lugares para contar tempo e fazer currículo. E,
em especial, os vergados sob suspeita pública.
A governabilidade se reforçará com a antecipação de quatro meses e meio na substituição de
ministros, de figuras do primeiro nível federal e
dirigentes de empresas estatais.
O interesse público recomenda antecipação
do ministério para operar o ano eleitoral tendo
em vista a normalidade política, institucional e
econômica. As desconcertantes revelações da
CPI ampliam a aspiração social de moralidade
que recomenda ao Executivo o afastamento

da

da indiferença da classe política peDiante
Ias providências para o ajuste fiscal e mudanças estruturais no desenho do estado — e
do atropelo da revisão constitucional pelo escândalo da CPI do orçamento — o ministro
Fernando Henrique Cardoso decidiu tomar a
dianteira e garantir o ajuste fiscal como primeiro passo para a estabilização da economia.
O sentido da oportunidade política foi percebido pelo ministro da Fazenda que retomou
para o Executivo a iniciativa naquilo que o
Congresso está moralmente impedido de fazer:
um corte drástico no Orçamento de 1994, viciado como o deste ano (e os de 92,91 e 90)
pelas subvenções a entidades sociais e emendas
para projetos que servem de biombo à mais
grossa roubalheira do dinheiro público.
Pode não ser o ajuste fiscal que estava nos
sonhos do ministro da Fazenda e de sua equipe
quando anunciou em setembro a disposição de
aproveitar a revisão constitucional para promover profunda reforma na estrutura do Estado brasileiro. A começar pela limitação das
competências da União e a repartição das despesas e receitas entre a União, os estados e os
municípios, passando pela reforma fiscal e tributária, a reforma da Previdência Social e a
revisão dos monopólios e dos entraves à participação do capital estrangeiro na economia.
O grande mérito da CPI do Orçamento foi
escancarar um pouco do que há muito a nação
desconfiava: boa parte do déficit público resulta
dos desvios de recursos do Tesouro, perpetrados
mediante subvenções a entidades fantasmas, que
retornavam ao bolso dos políticos, parentes e
amigos, e a velha prática do superfaturamento

Saída

dos nomes sob suspeita. O governo não pode
abrigar presidenciáveis e penitenciariáveis sem
sofrer desgastes diante da exigência ética que
desponta como novo sinal político.
A nação está afrontada: um ministro, no
foco de uma suspeita pública, não tem direito
de recusar-se a sair espontaneamente a pretexto
de que pedido de demissão eqüivale a confissão
de culpa. A razão oposta amplia a desconfiança:
fundamentar a defesa na recusa de sair voluntariamente tem o mesmo peso. O ministro da
Integração Regional é figura ornamental, mas
nem por isso poupa de desgaste o presidente que
o nomeou em circunstâncias muito diferentes das
que lhe apontam o caminho de saída.
O presidente Itamar Franco não quer aumentar as dificuldades de uma situação delicada com a demissão de alguém a quem honrou com o convite e que retribui com um
constrangimento calculado. Não seja por isso: o presidente pode recompor o ministério
— esse, sim, de intepor um motivo superior
—
a
extinção
de um cargo
com
resse nacional
da
administração
sem
desacreditado,
prejuízo
pública. É chegada a hora de separar integração regional e interesse pessoal, sem prejuízo
da CPI que abre o leque da apuração.
A reforma do ministério não apenas libera os
ministros com maior antecedência do que a exigência constitucional, como prepara o governo
para exercer o seu último ano sem se expor à
deslealdade, ao interesse e ao personalismo. A
opinião pública é testemunha do mais deplorável
exemplo de atraso político: a filha de um ex-presidente foi ao presidente pedir, em nome do
interesse político do pai, a permanência do ministro Alexandre Costa, que teve o nome incluído
na relação de suspeitos pela CPI da corrupção.
Antecipando-se às necessidades, o presidente da República estará também livrandose de pressões inevitáveis na formação do
futuro ministério, com o qual vai preparar o
país da melhor maneira possível para entregar ao sucessor que as urnas escolherem.

Primeiro

Decisão

DACIO MALTA

Passo
nas obras públicas, com comissões para os políticos e intermediários de todos os calibres.
Depois de suspender — sem qualquer protesto dos deputados que patrocinaram as emendas — as liberações do Orçamento de 1993, o
governo agiu bem ao interpretar o sentimento de
rejeição geral da sociedade a aumentos de impostos, antes de fechar os rombos pelos quais se
esvai o dinheiro do Orçamento. Não havia outra
maneira para o governo recuperar a credibilidade na gestão do Orçamento.
Os escândalos que vão sendo revelados pela
CPI do Orçamento tornam mais prudente que se
descarte qualquer vinculação imediata entre o
ajuste fiscal e a revisão constitucional. Antes da
instalação da CPI que paralisou os trabalhos da
revisão, o relator Nélson Jobim já alertava para a
impossibilidade das medidas de ordem fiscal entrarem em vigor em Io de janeiro, diante da
virtual necessidade de apresentação e votação de
leis complementares. No quadro atual, não há
qualquer segurança quanto à aprovação de mexidas importantes na Constituição este ano.
Diante desse quadro e da expectativa geral
do país quanto à adoção das medidas para
estabilizar a economia, o ministro Fernando
Henrique Cardoso tomou a iniciativa de cortar
gastos aproveitando o recesso político do Congresso. Tira do Congresso a responsabilidade
de votação com urgência, urgentíssima dos
capítulos da revisão que interferem nas finanças públicas. Mas não o exime de prosseguir
na revisão e de dotar o país de leis modernizadoras no relacionamento entre o Estado e a
sociedade, particularmente no capítulo da Ordem Econômica, cuja configuração atual dá
margem a negócios pouco transparentes.

escandalosa

afrontosa a decisão da Comissão de
FoiConstituição e Justiça da Câmara que negou autorização para o Supremo Tribunal Federal processar o deputado Nobel Moura
(PSD-RO) por tentativa de homicídio cometida
em seu estado, em 1988, e por xingamento a
juiz eleitoral de Porto Velho, em 1989. A Comissão deu prova cabal de que o corporativismo acintoso continua a confundir, no Congresso, imunidade com impunidade parlamentar.
Não há justificativa plausível para que um
órgão parlamentar se arrogue o direito de obstruir o caminho da Justiça e proteger o autor de
um crime anterior ao mandato. A ficha de
Nobel Moura é a pior possível: notório aliciador de deputados e intermediário da compra de
mandatos para uma legenda de aluguel, o PSD,
teve sua ação delituosa confirmada pelo corregedor da Câmara, o deputado Fernando Lyra.
Diante do arraigado corporativismo da
Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, já se começa a temer pelo resultado do
julgamento da cassação dos mandatos dos

envolvidos no escândalo do PSD. Pelo visto,
há na Câmara dos Deputados parlamentares
que ainda não entenderam a gravidade do
que ocorre hoje no Brasil.
São deputados que, por conveniência, insistem em se manter cegos diante das pesquisas de
opinião que apontam um eleitorado cada vez
mais possuído de indignação contra o descalabro
da corrupção no Legislativo. Acham que parlamentares estão acima da lei e votam para fazer
da impunidade o desfecho das investigações.
O processo de impeachment do presidente
Collor, no entanto, foi o marco irreversível de um
processo de moralização da vida pública brasileira. O mesmo eleitor que clamava pelo afastamento e a punição do presidente corrupto _e de
seus cúmplices exige hoje rigorosa punição a
todos os envolvidos em escândalos no Congresso. Os deputados que insistem em acobertar
criminosos vão pagar caro, nas urnas do próximo ano, por este voto a favor da impunidade, do
descalabro, da corrupção, do desafio à lei. E
repassarão o débito moral a toda a Câmara.

A OPINIÃO DOS LEITORES
JORNAL DO BRASIL, Opinião dos Leitores. Av. Brasil, 500, 6° andar. CEP 20949-900. Rio de Janeiro, RJ. FAX-021-580.3349.
Funcionalismo
O governo informa que anunciará medidas nas áreas política
e econômica, com enxugamento drástico do orçamento da União
e a eliminação do dificit público em 1994. Essas medidas recairão
sobre os já defasados salários do funcionalismo público federal da
administração direta (Executivo). Pretende o governo "virar a
mesa" aplicando um golpe baixo e ignorando a atual legislação
salarial prevista na Lei n° 8.676, de 13/7/93, que autoriza a
reposição salarial integral na data base da categoria, 1/94. (...)
Como sempre o servidor público federal civil e militar paga o
ônus decorrente dos desmandos e da roubalheira reinante na
máquina administrativa federal. (...) Enquanto isso as grandes
estatais, Petrobrás, Banco do Brasil, CEF, Eletrobrás, Embratel,
entre outras, continuam ignorando o pedido de informações sobre
os Fundos de Pensão, resolução do Ministério do Planejamento,
(...) e nada acontece, diretoria mantida, reposições salariais idem.
atualizadas mensalmente, pagamento funcional no próprio mês
de trabalho, por volta do dia 20. Tudo bem. Mas é necessário que
se promova o saneamento moral na administração pública lederal, que está infestada de inidôneos. (...) Amaurv Moraes Alves —
Rio de Janeiro.
?
Desde o malfadado governo Collor, o funcionalismo já vem
sofrendo violentíssimo achatamento salarial, não tendo havido
nem a simples reposição da inflação.
A atual política do funcionalismo, que repõe apenas parte da
inflação, também não contribuiu para reduzir esse achatamento.
Sempre que se aproxima a data base da categoria (janeiro), os
governos começam a inventar planos para não pagar as perdas do
ano, amparadas em lei.
Gostaria de perguntar ao Sr. Edmar Bacha, por que ao invés
de preocupar-se com os minguados salários do funcionalismo de
carreira, não propõe arrocho para os cargos de confiança, um dos
quais ele ocupa, esses sim recebendo vultosos salários e gratificações. A verdadeira face do ministro Fernando Henrique Cardoso
começa a aparecer. Ao funcionalismo restará mobilizar-se e reagir
á altura dessa charlatanice de imputar a inflação aos seus salários.
Mauro Kleiman — Rio de Janeiro.
Poder Judiciário
Sem Poder Judiciário livre e
atuante não há democracia. Li no
"presidente tomará mejornal que o
dida para regulamentar o instituto
da liminar no Código Civil" em ra"nos últimos anos, tem
zão de que,
sido um dos principais empecilhos à
aplicação efetiva das medidas de governo (.••)"• A ser verdadeira tal afirmação, cabe indagar de nosso presidente se não seria mais frutífero, ao
invés de tentar modificar tal instituto, Executivo e Legislativo erradicarem o sinistro hábito que adquiriram
de fazer leis que afrontam as garantias constitucionais, como a do direito adquirido, por exemplo.
Aliás, chama a atenção o despudor com que Executivo e Legislativo
vêm se associando, nos últimos anos,
para tornar o Poder Judiciário inoperante. Cortaram-lhe as dotações, dificultando sua ampliação; provocaram,
com seus planos econômicos e leis
inconstitucionais, avassaladora demanda por justiça, entupindo o Judiciário com milhares de pleitos, e, como se não bastasse, passaram a
ameaçá-lo publicamente com a criação do controle externo, no propósito
nítido de limitar-lhe a independência
de julgamento. A ser verdadeira a
notícia, a nação que se cuide! Lúcia B.
Bethencourt da SUva Moniz de Aragão
— Rio de Janeiro.
Ajuste fiscal
Peço licença para oferecer minha
opinião e discordar da previsão sombria do ministro da Fazenda de que
haverá o caos, se não houver o ajuste
fiscal que o governo premedita.
Não há indício de que se remedie
a crise brasileira com a receita conhecida e praticada desde o tempo
dos faraós — aumento de impostos,
imposição de pobreza e indigência
da população. Penso que está reservado à imprensa a oportunidade impar de esclarecer e trazer ao público

outras alternativas. Afinal, por que
o governo não toca nos subsídios,
nos incentivos, nas isenções que beneficiam tantos setores privados sem
beneficio para os contribuintes? Por
que não são destinados aos nacionais aqueles preços subsidiados aos
estrangeiros? Por que não se resolve
o desastre da correção monetária e
por que a inflação é tratada como
causa e não como conseqüência que
é na economia brasileira? Por que
privatizar indistintamente as estatais
e manter incentivos e isenções às
empresas ditas privadas, se estas não
são capazes de sobreviver sem tais
privilégios? Por que o governo fecha
os olhos para a impunidade?
Cabe à imprensa despertar a
atenção e animar o debate sobre
essas questões, de verdadeiro interesse da sociedade brasileira e jamais
cogitadas na retórica de um ajuste
fiscal suspeito de ser apenas um remédio pior que a doença. José Feliciano de Oliveira — Brasília.
Pessimismo
O Brasil está morto. Num espetáculo sem hora para acabar, vivemos e sofremos. Em agonia e desesper o, sangrando cm nossa
indignação, assistimos impotentes
ao esquartejamento de uma nação
por um bando de malfeitores, traidores de nossa confiança, aos quais
um dia delegamos poderes para nos
representar nos destinos da pátria.
Como no sacrifício de Cristo, esses
algozes e predadores dividem entre
si, como num jogo de dados, os
despojos de nosso país. (...) Ontem
"bons moços" avocavam- se
esses
em juizes na condenação de um presidente. Justa e merecida, reconheçase. Hoje, um ano depois, constatamos que, da bandeira hipocritamente desfraldada, só resta frangalhos.
(...) Até quando viveremos nossos
hojes e amanhãs, à sanha desses fariseus? (...) Humberto do Vai — Rio de
Janeiro.

Um nome
Louvamos a CPI do Orçamento
como pedra fundamental à moralizaçào da vida pública nacional e,
como feliz conseqüência, ela nos
projeta um nome capaz de consolidar os resultados da CPI. O Sr. Roberto Magalhães, severo, culto, honesto. provado e comprovado bom
administrador, e com outros predicados— ideal para sucessor do presidente Itamar. Que Deus nos ajude se
esse é o caminho para termos de
volta o orgulho de ser brasileiro.
Celso de Morais Maciel — Rio de
Janeiro.
INSS
Escutei o ministro Britto afirmar
pela TV que, considerando-se o valor d o beneficio pago, não há diferença entre dois aposentados que recebem a mesma importância, mas
em dias diferentes, por exemplo, nos
dias 10 e 15 do mês.
A explicação dada foi que, como
a cada 30 dias são feitos novos pagamentos ora um, ora outro aposenta"na frente". Isso, além de
do está
contrário à intuição, não é verdade.
Sc o ministro descontar, a uma
taxa de 35% ao mês, os dois fluxos
monetários, para a data que o primeiro dos aposentados começou a
perceber seus benefícios, constatará
que aquele que recebe no dia I" ganha mais 14% do que o outro em
termos de valor presente.
Se o INSS não tiver a capacidade de pagar a todos no dia 1", poderia reajustar os benefícios para a
data do pagamento de cada um, de
acordo com a inflação prevista, como é feito com todas as contas que
os aposentados têm de pagar. Se não
puder fazê-lo. pelo menos assuma
sua incapacidade, mas não venha a
público com explicações esfarrapadas. Haroldo C. Branco — Rio de
Janeiro.
Onaireves
Os pais botarem num filho o
nome Severiano ao contrario é dose.
A gente fica imaginando esse pobre
serzinho humano — que não pediu
para nascer — ganhar um monte de
apelidos na infância. Na adolescência: ô Naireves, tudo jóia?. Já rapagão. as namoradinhas: como é mesmo o teu nome? E quaquaquá.
Mas agora, já homem — com
cara de latiu lover — o Onaireves
(...) teve um clique. Convidou o ilustríssimo chefe do Brasil para um
tremendo festão, onde não faltou
palavrão, momento ideal para o marido da bela deitar e rolar em termos
de acusação.
E deu-se o impeachment. E o sim
do Onaireves só não foi o de n° 366
(voto decisivo) porque aí ele matava
a família inteira. E ia para onde?
Para mim ele iria para o céu. (...)
E quase ponto final. Porque, como ninguém pagou os serviços do
Onaireves, ele mesmo se auto-remunerou e agora... Perderão artista-deputado suas imunidades parlamentares? Ficará proscrito?
Dou minha singela opinião: o
Onaireves só vai se mancar, se levar
a sério, no dia em que todo mundo
ao passar por ele disser: Oi, Severiano, tudo em cima? Garanto que o
pobre vira gente fina. Vera de
Sant'Anna — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legivel e endereço que permita confirmação prévia
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Este
:

está

O

Congresso

acabando

VILLAS-BÔAS CORRfiA •
em contraponto biruta, no mesmo dia em
Como
que o Congresso aprovou o regimento interno
•
' que viabiliza a revisão constitucional, a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, cm indecorosa
I decisão por 21 votos contra 14 votos da vergonha,
, rejeitou o pedido do Supremo Tribunal Federal para
1
processar o deputado Nobel Moura, de notória repu; taçào como aliciador de deputados para o aluguel dos
mandatos por temporada ao PSD.
A rejeição não invoca sequer a desculpa da imunidade do mandato. Pois o crime praticado pelo ágil
Nobel é de xingamento a juiz eleitoral de Porto
1 Velho, em 89. O rapaz exercita-se há alguns anos.
O enriquecimento do seu prontuário parece mais
'
veloz do que os depósitos nas contas dos anões da
; Comissão Mista do Orçamento. Tanto que, no emba, lo de sessão do mais escancarado corporativismo, a
mesmíssima Comissão de Justiça, sem uma contração
; de pejo na cara de pau, recusou um segundo pedido
| do STF, com diferença ainda maior de 24 votos
I contra 11 renitentes, para processar o contumaz No. bel por tentativa de homicídio na mesma cidade de
' suas habituais tropelias.
!
A Comissão de Justiça da Câmara, pelo visto.
, anda necessitada de uma CPI. Ou, quem sabe, de um
' - esforço de doutrinação e esclarecimento.
Pelo visto, a maioria da outrora douta e sisuda
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não
está entendendo nada do que vem acontecendo no
;' país e ainda acredita que o desmoralizado instituto
das iniunidades deve ser protegido com cuidados de
parceiros precavidos, que se resguardam dos azares
, do presente e dos riscos do futuro.
Ora. pelo menos um razoável número de parlamen! . tares já compreendeu que o repuxo de imundície que se
i .despeja da CPI do Orçamento respinga em todo o
Congresso, alcança os outros poderes e é o marco do
| fim de um modelo. E. portanto, desdobra-se no desafio
; da sua remontagem. Depressa, urgentissimamente.
O corte é brusco, chocante. Este Congresso não
1 está apenas em final de mandato. Mas é o Congresso
" que fecha um período e. mergulhado na crise, com a
lama no gogó, descobre-se diante da opção de não
i fazer nada e arrastar a instituição ao fundo ou, num
arranque de sensibilidade, reformar profunda e dolo'rosamente o seu manequim inaproveitável.
Nada mais perigosamente equivocado do que o
,
: raciocínio escapista de que basta cassar alguns man; datos, dos mais emporcalhados pela roubalheira
' exaustivamente demonstrada, para aplacar a indignaçâo da sociedade e esperar que o tempo e o voto
. . enterrem o escândalo nas urnas do esquecimento.
O quadro de descalabro é amplo e complexo. A
ponta do fio não deve ser procurada nesta legislatura. A
,. decadência é mais antiga e consolidada, denunciando o
apodrecimento de experiência fracasssada. Não se trata
apenas da prática continuada, repetida e cínica de
irregularidades, desde a calhordice dos pianistas, fotogrados votando pelo provável cúmplice da tramóia; da
i madraçaria da semana com dois dias úteis; do plenário
às moscas; da falta de compostura dos cada vez mais
freqüentes sururus da radicalização; da baixaria das
, agressões e dos insultos em calão.
Lá no fundo negro da crise institucional, este Con1 "
contorce-se, como cobra ferida na cauda, picada
gresso
'
pelo próprio veneno do doloroso reconhecimento da
sua ineficiência. E da convicção que se vai alastrando
- para os índices consensuais de que seu modelo não tem
salvação. Esgotou-se. exauriu-se. deu o que podia e não
foi grande coisa.
Moralizar as patifarias da Comissão de Orçamento
não vai além de operação de emergência que prolonga a
agonia do desenganado terminal. Um mutirão, uma
i verdadeira cruzada para reabilitar o Legislativo, deve
'
de dura análise crítica e de definição de priorida' partir
! des na ocasião única da revisão constitucional.
Parece mais fácil apontar as distorções mais
gritantes do que articular
a aprovação de corretivos. O Congresso está
Pelo visto,
doente de gigantismo.
a Comissão
Desde o exagero perdulário de espaço da sua conde Justiça
cepção arquitetônica, de
belas linhas, mas sem a
da Câmara
mínima funcionalidade,
ao inchaço do seu funciotambém anda
nalismo, maior do que o
de prefeituras de municínecessitando
pios médios. O exemplo
"
de uma CPI.
da gráfica do Senado,
com o disparate dos seus
5 mil funcionários, desmoraliza o quadro de servidores do Legislativo,
ressalvadas a competência e a dedicação dos que de
fato têm o que fazer.
O emagrecimento deveria principiar pelos pró" prios parlamentares. Na cadeia de espertezas e
casuísmos, Câmara e Senado inflaram como balões
"ocos.
É evidente que não há justificativa para os
503 deputados que não vão á Câmara nem conhecem os deveres do mandato. Com a metade, eleita
' pelo sistema de voto distrital misto, a Câmara
funcionaria melhor, com mais agilidade e mais
exposta â cobrança do eleitor. Dos três senadores
Estado, certamente o corte de um terço ajuda" por
ria o Senado a encontrar o equilíbrio que está
' ameaçado
pela queda preocupante da qualidade da
representação. Mandatos de oito anos para senadores e de quatro para deputados pedem uma poda
<- radical. Dá para fazer pela metade, incentivando a
renovação e barateando as campanhas.
Agora ou na próxima crise, desdobramento desta, o
. Congresso terá que enfrentar seus verdadeiros problemas. Do contrário, mais dia menos dia. a casa, com a
estrututura roída pelo cupim, virá abaixo.
O que mais se espera? Recomenda-se uma atenta
releitura dos índices da última pesquisa do Ibope. Lá
está o alerta: 58% dos entrevistados condenam os
políticos brasileiros como os mais corruptos do mimdo; 57% acham que o Congresso que derrubou Collor é tão corrupto quanto o ex-presidente; 82% não
confiam nos políticos; 76% desprezam os partidos e
60% xingam o Congresso de inconfiável.
E então? Pior do que isso só a descompostura do
voto. Â vista, programada para 3 de outubro de 94.
' Comentarista
político do JORNAL DO BRASIL.
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Brasil

RUV CASTRO*
tudo nesta transformação do país numa
Nem
grande Lavanderia Brasil é tão ruim quanto
parece. A lavagem de milhões de dólares pelo anão
João Alves através da loteria foi uma sujeira, é
certo. Mas, pelo menos, foi descoberta a tempo,
antes que o cofre da União ficasse definitivamente
limpo. A lavagem de roupa fora de casa pelas
ex-mulheres ou namoradas de políticos — por mais
(lisgtisling que pareça tal exposição pública de calcinhas e cuecas sujas — também pode contribuir para
uma higiene no Congresso. E as águas na CPI do
Orçamento já poderiam estar mais claras se alguns
deputados não falassem mais que lavadeiras, vazando informações fora da bacia e dado tempo a que
alguns acusados enxugassem suas contas.
O governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, é que não entendeu o espírito da coisa. Ele
preferiu lavar sua honra com sangue, dando um
tiro na boca e outro no peito do ex-governador
Tarcísio Burity, que o vinha atacando. Para sorte
da vítima, o agressor, famoso como violeiro e
bebum, estava numa água de fazer gosto e, mesmo
atirando à queima-roupa, conseguiu não acertar
direito. Talvez tenha visto dois Buritys. Na verdade, exceto alguns furos não letais, provocou apenas uma enorme lambança na mesa do restaurante
—
grã-fino de João Pessoa onde se deu o atentado
Assemigualada
lambança posteriormente
pela
bléia Legislativa da Paraíba ao negar autorização
para a Justiça processá-lo.
Tal lambança só foi superada pela imortal
declaração do presidente do Senado. Humberto
"postura
Lucena, de que Cunha Lima teve uma
digna" ao ir pessoalmente despejar chumbo no
cabra. Indigno, segundo Lucena, teria sido contratar um jagunço para atirar no dito. De fato,

A
Kl VA MAIDANIK *
os fenômenos e os processos, entre as provocações e as infâmias, o mais impressionante
Entre
da Rússia de hoje é constatar que ainda há quem
acredite na existência da democracia em nosso país.
Foi surpreendente a reação do Ocidente diante de
tudo o que aconteceu nos últimos meses. De modo
particular, foi incompreensível a posição, na Europa
Ocidental, dos partidos de esquerda: social-democratas, socialistas e social-liberais. Todos em sua época
reagiram de forma adequada às intervenções na
Tchecoslováquia e no Vietnã, ao golpe militar no
Chile, aos crimes cometidos na Argentina, em El
Salvador e ao massacre na Praça da Paz Celestial em
Pequim.
O que aconteceu? Onde estão as declarações e
manifestações contra o assassinato da democracia
política e de suas instituições na Rússia? E o que dizer
da luta pelos direitos humanos? Refiro-me a valores
fundamentais, valores que durante dezenas de anos
nos impunham como universais. Agora que aprendemos as lições de agosto de 1968, parece que o que vale
para o resto do mundo não vale para a Rússia —

Pelo

fim

ALFREDO CAMPOS *
á promulgação da Constituição
democrática de 1988, os projetos de lei orçaAnteriormente
mentária, de iniciativa do Executivo, vinham a exame
do Congresso Nacional, que apenas os referendava,
"o
por não dispor da faculdade de modificar-lhes
montante, natureza ou objetivo". Não havia, pois,
como o Legislativo interferir no processo de distribuiçâo orçamentária.
Ao adquirir — mais que essa prerrogativa — esse
dever, o Congresso Nacional partiu do pressuposto
de que, mediante a criação de uma comissão específica constituída de parlamentares de ambas as Casas,
pudesse melhor dedicar-se à avaliação da proposta,
levando à consideração soberana do plenário um
projeto previamente acordado, que demandasse um
mínimo de esforço por parte do conjunto das forças
que o compõem.
A realidade prática, forçoso admitir-se, não demonstrou ter sido essa a solução ideal. Ao invés do
acordo, prevaleceram as negociatas; ao invés do interesse social, preponderou o conluio entre indivíduos;
ao invés do aprimoramento desse mecanismo institucional, favoreceram-se as arremetidas contra a credibilidade do poder popular.
Embora partidas de uma pessoa cuja honorabilidade se encontra enxovalhada pela confessa prática
do ilícito e por tantos outros indícios que o põem sob
a mais absoluta suspeição, essas'denúncias devem ser
levadas em sua devida conta, como o vem sendo, pela
razão específica de se buscar proteger o patrimônio
moral do Legislativo, no fundo o verdadeiro guar-

lavado

com

Omo

para que pagar a um cangaceiro para matar
Somente Maria da Silva, a empregada de Brasília,
alguém quando o próprio injuriado pode fazer o
chegou a ter USS 713 mil em sua conta no Bameserviço? A fala do alvar senador paraibano —
rindus em 1990. Para não falar no trabalho que
principalmente sendo ele presidente de uma das
elas tinham para fazer-lhe as malas. Como o anão
casas do Congresso — abre caminho para toda
não acredita cm cheques c só lida com dinheiro
uma nova etiqueta jurídica.
vivo, calcule o que não custou a Maria fazer uma
Pela sua lógica, ficam previamente absolvidos
única mala do deputado: aquela contendo o cquios esquadrões da morte, os grupos de extermívalente a USS 400 mil em notas de cruzeiros, que
nio. os comandos de caça e qualquer livre-atiraele depositou na agência da Caixa Econômica
dor armado com uma pistola e com um motivo
Federal no Congresso em março de 1992 — algo
atirar.
Ou
seja;
lavou, está limpo. E o
assim como 31 mil notas!
para
Como se fosse pouco, a participação do depupróprio Congresso pode transformar-se numa
espécie de O. K. Corral, desde que os congressistado João Alves no escândalo do Orçamento está
tas se tratem por Vossa Excelência antes de sacar
comprometendo a reputação de outras entidades.
os trabucos. O presidente Itamar
Foi noticiado, por exemplo, que ele
Franco, que não é de sacar muita
beneficiou com USS 300 mil uma clínicoisa, especialmente trabucos, deve
ca de Brasília, a Dahcr. que lhe teria
A lambança
ter ficado pasmo com a declaração do
feito uma cirurgia plástica há alguns
seu ex-quase futuro sogro.
não pode
anos. Ora. essa informação deixa muito
A importância da lavanderia na vida
mal a clínica, que se pretende sofisticafazer o
nacional foi reforçada ontem pelo depuda. Porque, tomando-se por base o rostado Ibsen Pinheiro, justificando suas
to do anão, se é esse o resultado que ela
Congresso
tem a oferecer aos que procuram os
poupanças e movimentações de dólares
muito acima de seu salário. Ibsen afirseus serviços, é melhor que cada um se
jogar fora o
"como
mou que,
contente com o rosto que tem.
presidente da Câmara,
bebê com a
não tinha despesas nem de lavanderia",
E claro que sempre se poderá persendo estas pagas pela União. Isso explise foi assim que o deputado
guntar:
água do banho.
ca tudo: qualquer pessoa que mande laficou depois da cirurgia, como ele não
var os ternos a seco sabe o que ele está
seria antes'} Não será surpresa se. por
dizendo. Como era o contribuinte que
causa disso, os organizadores do Movimento pela Ética na Política pensarem na criapagava a lavagem dos ternos de Ibsen, parece natural
que ele pudesse juntar todas aquelas economias.
çâo paralela de um Movimento pela Estética na
Política.
Desprovido desse privilégio, o anão João Alvçs
A transformação do Brasil numa lavanderia já
era obrigado a lavar sua roupa em casa. Para isso
não era sem tempo. Mas o importante é que.
tinha de contar com duas empregadas, uma em
enquanto se ensaboa com Omo. o Congresso não
Brasília, outra em Salvador. O trabalho de engojogue fora o bebê com a água do banho — e esse
mar suas camisas era tão estafante que o anão
bebê é a revisão constitucional.
* Jornalista e autor do O poder do mau humor Escreve todas as
pagava salários marajaescos a essas empregadas. E
elas, por sua vez, iam fazendo um pé-de-meia.
sextas-teiras nesta página

nova

ditadura

russa

"castigo histórico"
de
país, pelo visto, condenado ao
saltos inesperados.
Qualquer pessoa lúcida sabe que a Rússia, depois
de outubro de 93, está vivendo fora de um projeto
democrático. Nesse sentido os líderes das grandes
potências foram bem imediatistas ao apoiarem Yeltsin. Ele é pró-Ocidente e dá todas as garantias necessárias em relação ao poder nuclear.
Mas uma ditadura, para se sustentar, pode criar
sérios riscos à conjuntura internacional. Principalmente
uma ditadura russa, que através do neo-autoritarismo.
implantado pela neonomenclatura triunfante, poderá
muito em breve entrar em confronto com os interesses
dos que imaginam ser hoje os donos do mundo.
Tudo o que afeta os interesses essenciais da neonomenclatura, desde o poder político até o controle da
economia, tem importância vital. Este poder não será
tão receptivo aos conselhos dos "amigos do ocidente"
quando as questões da nova divisão do mundo entrarem em pauta na Rússia. A História deste século já
deu exemplos de sobra, mas o Ocidente parece não
querer enxergar a realidade.
Aos interesses genuínos da humanidade correspondia a recente situação de pluralismo e de competitividade política implantada pela perestroika de Gor-

da

Comissão

de

bachov. quando tudo o que era legitimo em relação à
democracia encontrava simpatia nas massas, e. ao
mesmo tempo, era combalido pelos partidos da antiga ordem. Agora a situação mudou. O ressurgimento
de uma ditadura no seio da nova Europa, com um
governo de estado de violência de traços orientais, ò
um elemento que influenciará os rumos da democracia no mundo.
Quando um presidente destitui o Parlamento, impõe novas regras para a realização de eleições, concentra nas suas mãos todos os meios de comunicação,
destitui partidos e organizações de oposição, e promove uma caça as bruxas em todas as instâncias de
seu aparato, è porque este presidente pretende ocupar
por longos anos a cadeira que lhe foi outorgada
originalmente pelo voto popular. Como os antigos
secretários gerais do Partido Comunista, ele já está
anunciando que vai se perpetuar no poder com ares
de um grande Pai, disposto a sacrificar sua vida para
salvar o povo russo.
' Membro do Instituto de Economia Mundial da Academia de Ciências
da Rússia e consultor para Assuntos Latino-americanos da Fundação
Gorbachov

Orçamento

dião do estado democrático. Tudo o que veio à tona,
conforme divulgou a imprensa, precisa ser amplamente esclarecido.
O único instrumento factível á consecução desse
objetivo encontra-se no próprio Congresso Nacional
que, a partir da criação de comissões parlamentares
de inquérito, tem, à sua disposição, um mecanismo
poderoso, capaz de desentranhar a mais recôndita
mazela, graças ao incomensurável poder investigativo
que lhe confere a Constituição Federal.
O único senão que se levanta contra a CPI está na
sua morosidade de atuação, passível de conduzi-la
quase indefinidamente, quando a sociedade reclama
não apenas agilidade na apuração, mas a punição
imediata dos responsáveis palas falcatruas.
Apesar disso, e por tratar-se de o mais eficaz meio
disponível, não se pode negar que deve ser imediatamente acionado, no esclarecimento das denúncias de
favorecimento pessoal envolvendo membros do Parlamento e do Executivo e representantes do empresariado nacional.
Tanto creio na sua força, que fui um dos primeiros
subscritores do requerimento que lhe deu origem.
Não basta, contudo, promover-se a apuração dos
fatos, nem apenas o indiciamento dos responsáveis. É
fundamental, conforme reclama toda a sociedade,
que seja banida, em definitivo, a prática da corrupção
que a atual sistemática de avaliação orçamentária
enseja.
A Comissão Mista de Orçamento já provou ser
um dos veículos mais eficazes de manipulação de

verbas públicas. Mesmo que tal manipulação venha,
secundariamente, em beneficio da sociedade e do
bom emprego do dinheiro do contribuinte, não deixa
de ser um mecanismo condenável, porque coloca à
disposição de um limitado número de parlamentares
a faculdade de discernir acerca do que seja melhor
para o país e para a coletividade. E esse pequeno
grupo torna-se, por todos os motivos, vulnerável às
arremetidas de interesses escusos, que só vêem no
orçamento público a melhor forma de se locupletar.
Por isso. nada justifica sua existência. Nem mesmo
a economia processual legislativa, conforme se supunha ser a razão mais plausível de sua criação.
O projeto de lei orçamentária deve ser tratado
como um projeto de lei ordinária, sujeito à apreciação
de cada uma das Casas, após diligenciado pelas comissões permanentes às quais seja distribuído.
Obedecida a determinação quanto aos prazos necessários à sua tramitação, tudo o mais do que trate o
artigo 166 da Constituição Federal deve ser amplamente revisto, no que diz respeito à existência da
referida Comissão.
Assim, será dado um passo decisivo ao reencontro
do Congresso Nacional com sua dignidade, hoje
bastante maculada, até que a verdade ética restaure o
seu conceito dc instituição indispensável ao equilíbrio
das forças que compõem o diversificado quadro da
sociedade brasileira.
Senador (PMDB-MQ) e presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Dofer^a Nacional do Sonado
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Aposentados

receberão

adiantado

13°

salário

Pagamento virá junto com o beneficio de novembro, a ser
pago até 16 de dezembro. Diferença do reajuste sairá no início —de 94
Josomar Gonçalves 10/11/93
cia Social, Antônio Britto, que
DANIELLA MENDES
vel conhecer com a antecedência
O valor do abono de fim de
com correção monetária. A folha
deve anunciar em breve esta decinecessária o valor os benefícios do
ano deverá ser igual ao do benefiBRASÍLIA — Os 14,4 milhões
i*;*.
de pagamento dos aposentados e
são.
último mês do ano.
cio de novembro, embora a lei
de segurados da Previdência Sooscila entre USS 1,2
pensionistas
O pagamento começa no dia Io
De acordo com a política salaèstabeleça que o 13" tem de equiciai receberão o 13° salário, ou
bilhão e USS 1,8 bilhão, depende
dezembro e vai até o dia 16,
rial em vigor, todos os meses há
valer ao salário de dezembro. Poabono de fim de ano, no inicio de
dendo
do mês, segundo assessores
que é o 12° dia útil do mês. Têm
um aumento nos salários igual à
rém. como a folha de pagamento
dezembro, junto com o pagamenOs técnicos ainda
do
ministro.
direito ao abono anual o segura
inflação menos 10 pontos percento referente a novembro. O dedos aposentados será fechada annão fizeram as contas do montando
e
dependente
da
Previdência
tuais. Por isso. a diferença que for
sembolso será feito em conjunto
tes da divulgação do índice de
te necessário para fazer o pagadurante o ano, recebeu auxinão
tem
que,
bancária
verificada em favor dos segurados
a
rede
Reajuste
do
Salário
Mínimo
porque
mento
do abono de fim de ano.
lio doença, auxílio-acidente ou
estrutura para atender duas vezes
entre os valores dos benefícios de
(IRSM) de novembro, que é a
no mês os segurados, segundo asaposentadoria, pensão por morte
Mas estimam que deverá chegar a
base de cálculo para a aposentanovembro e dezembro será quitasessores do ministro da Previdênou auxílio-reclusáo.
doria de dezembro, será impossída nos primeiros dias de janeiro.
duas folhas de pagamento.
Britto ainda não sobe valor da folho
¦

Justiça

decreta

113

prisões
SÃO PAULO — A Previdência
Social aperta o cerco aos sonegadores. De agora em diante, quem
deve e não paga vai para a cadeia.
Pela primeira vez 110 país, a Justiça Federal determinou a prisão de
depositários infiéis da Previdência
Social. Os juizes Manoel Alvares
e Elvira Leão Palumbo, da 4" e da
iJ Varas Especializadas de Execuções Fiscais, determinaram a prisão civil — por 90 dias — de 113
empresários de São Paulo, que
não pagaram suas dividas com a
Previdência e se desfizeram dos
bens dados como garantia.
O secretário executivo do Ministério da Previdência Social.
Sérgio Cutolo, que veio a São
-Paulo anunciar as prisões, disse
que até hoje a Previdência ganhava as ações contra os sonegadores
mas não recebia o valor da dívida.
"Normalmente, durante a ação. o
devedor dava bens em garantia do
valor que devia", explicou Cuto"No final,
a Previdência gaIo.
nhava a ação, mas na hora que
deveria receber os bens para serem leiloados isso não ocorria.
Antes disso, o sonegador desaparecia com os mesmos." Por isso,
eles são considerados depositários
infiéis.
O procurador do INSS em São
Paulo. Dráusio Barreto, avisa que
só há duas formas dos devedores
com prisão decretada se livrarem
"Ou eles apresentam os
da cadeia.
bens que foram dados como garantia ou pagam o que devem",
explica Barreto. "De outra forma
eles terão que cumprir os 90 dias
de prisão." Depois desse prazo,
mesmo que não paguem, eles são
soltos, mas a ação de cobrança é
retomada. Cutolo avisa: "Nos
próximos dias mais 200 prisões
serão decretadas".
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fome

Três quartas partes da populaçãodoRiode Janeiro acompanham
o noticiário sobre a campanha de
combate á fome, mas a maioria
"o
(56%) ainda acha que
governo
é que deveria cuidar do problcma". Mesmo assim, 38% dos cariocas participam das várias formas de participação. Esses são
alguns dos aspectos da opinião
dos cariocas sobre a campanha de
combate á fome, revelada em pesquisa feita pela Databrasil nos
dias 20 e 21 de outubro no município do Rio de Janeiro.
Apenas 29% dos moradores
do Rio são de opinião de que
"está 11a hora
da sociedade tentar
resolver o problema", enquanto
14% de céticos acham que "a lome é um problema que não tem
solução". A região Centro-Norte,
que inclui os moradores do Centro. Zona Portuária, Rio Comprido, São Cristóvão. Tijuca e Vila
Isabel, é a que mais acompanha,
enquanto na Zona Oeste (Bancu,
Campo Grande, Jacarepaguá c
Santa Cruz) o acompanhamento é
menos intenso.
O modo de participação que
predomina (43%) é a doação direta de alimentos e de roupas. As
doações feitas através de contas
de luz são utilizadas por 23% dos
cariocas. Doações, em sentido genèrico, são o meio utilizado por
12% da população que contribui,
enquanto 8% doam dinheiro, sem
especificar como procedem. A
participação ou a promoção de
eventos é mencionada por 7% da
população da cidade.
Os cariocas de nível superior,
embora acreditem que a fome não
seja inevitável, afirmam que a
obrigação de resolver a questão é
do governo.
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INTERNACIONAL
— AFP
Moscou
^"°8C0U—
Rússia

ifLi

Yeltsin (E) comemorou a proposta
proposU^eitapoi^niaen^^^njel^
feita por Deliaene (C) c Delors

inicia

integração

à

Europa

i Dirigentes da CE convidam líder russo a assinar acordo de aproximação em Bruxelas
um Estado europeu," comemorou
MOSCOU — A Rússia vai assinar
sem passar por uma Assembléia
dezembro, que excluíram oito paruma declaração de intenções com a Yeltsin, que saudou também este
Constituinte.
tidos, continuam causando polêniiComunidade Européia que será o primeiro encontro entre ele e a cúca.
O líder da União Nacional RusYeltsin irá a Bruxelas dia 9 de
sa, Sergei Baburin, acusou o
primeiro passo para a integração pula da CE.
dezembro para assinar o acordo,
russa na CE. O convite foi feito ao
Kremlin de usar "truques sujos"
Dehaenc e Delors passaram apevéspera de uma reunião do Consepresidente russo, Boris Yeltsin, pelo nas algumas horas em Moscou para
lho da CE. O acordo estabelece contra a oposição. O partido dele
não conseguiu as 100 mil assinatupresidente da CE, Jean-Luc Dehae- oferecer um apoio crucial a Yeltsin
ligações de alto nível entre a Eurone, e pelo presidente da Comissão no momento em
ras necessárias para se credenciar
pa e Moscou, além de abrir mercaque ele vem toEuropéia, Jacques Delors. "Logo
ao
pleito. Ele foi apoiado pelo resdos para ajudar a Rússia a consolimando polêmicas decisões na polihaverá um-acordo definitivo entre a
jornal Nezavisimaya Gazepeitado
dar a transição para o capitalismo.
União Européia c a Federação tica interna, promulgando uma
ta, que denunciou manobras para
"esmagar a oposição e deixar YeltÒs critérios do governo para a
Russa. Quando isto acontecer, a Constituição de caráter autoritário
do
dia
em
12
de
referendada
será
eleição
considerada
sin com poder de vida e morte."
Rússia será finalmente
plebiscito,
parlamentar
que

Resumindc^
I

Líbia é punida
O Conselho de Segurança da
ONU impôs novas sanções á Libia que congelam depósitos e investimentos cm bancos no exterior e suspendem a venda de
equipamentos petrolíferos. A Libia se recusa a entregar para julgamento nos EUA os líbios Abdel
Megrahi e Amin Fhimah, acusados de explodir um avião da Pau
Am sobre a Escócia em 1988, matando 270 pessoas. A Líbia antecipou as sanções e transferiu USS
6.5 bilhões dos países ricos para
bancos do Terceiro Mundo, onde
estão fora do alcance.
Repressão banida
A comissão de transição da
África do Sul revogou ontem o
parágrafo 29 da Lei de Segurança
Interna que permitia a detenção
por tempo indeterminado sem
abertura de processo e bania sumariamente quem atentasse contra a segurança do estado. O presidente sul africano Fredcrik de
Klerk pediu aos radicais brancos
que abandonem o racismo e a tese
da supremacia branca. "A velha
África do Sul caminhava para o
desastre, por isso o Partido Nacional rompeu com o passado e
abraçou as reformas," disse de
Klerk.
Kiev. Ucrânia — Reuter

1-1
:wv

K

Fim do mundo
A líder da seita "Irmãos Brancos", Maria Devi Christos (foto),
foi presa na quarta-feira, junto
com os fanáticos que causaram
graves danos em obras de arte na
catedral Santa Sofia. Os policiais
suspeitaram que uma das presas
era a própria Maria e chamaram
ontem seu primeiro marido, que a
reconheceu imediatamente, en"Vade
retro".
quanto ela gritava
Maria vai fazer companhia aos
mais de 600 fiéis que já estão atrás
das grades e que verão o fim do
mundo — no próximo dia 24,
segundo o grupo — de dentro da
prisão. O governo de Kiev deu
muita importância a este caso,
chegando a criar um "gabinete de
crise", já que os fanáticos ameaçavam suicidar-se em massa.

Para o Itaú, quem
isso, hoje ele está
conta corrente e tc
pela Conta Univera
Resultado: agora v
abrir e movimentar
fazer consultas e m

integrada à sua Conta Unive
conta corrente, a nova conta
Acesso automático aos fur
Nos Caixas Eletrônicos Itau, <
Cliente Itaú pode fazer aplic
Universal Itaú para o Money

€ depósito ou

teias, ou pelo Itaú Bànkfc
iniciais - direto da sua
>1, FEI-FAF e Itauações.

População cresce
Documento divulgado pela
FAO (Organização da ONU para
a Agricultura e Álimentação) prevê que a população do planeta
atingirá os 7,2 bilhões de habitantes em 2010. A maior parte deste
crescimento virá dos países do
Terceiro Mundo. O relatório prevê que a desnutrição vai diminuir
na virada do século. Isso seria
conseqüência de uma "inversão"
da crise econômica dos anos 80
nos países em desenvolvimento.
Mas, para os analistas da FAO,
existe o sério risco de que estes
países passem a ser importadores
de alimentos, quando até agora
eram principalmente exportadores, o que lhes traria conseqüências negativas.
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João Paulo deverá ter alta hoje mas vai

ROMA — O papa João Paulo
II deslocou c fraturou o ombro
direito ao pisar na batina e cair
«durante uma audiência a funcio-nários da ONU no Vaticano, e foi
"levado
para o hospital Gemelli,
„onde os médicos lhe deram anes: tesia geral para recolocar o ombro
"tio lugar
e fazer uma pequena cio pontífice, de 73
Hoje
ÍJiirgia.
.jjnos, deverá ter alta, mas vai ficar
• pelo menos um mês com o ombro
engessado e o braço na tipóia.
"Üina
declaração do hospital diz
L.cjue os médicos diagnosticaram
^deslocamento traumático anteITÍor do ombro direito com fratura
"garcial".
do encaixe da omoplata.
•É a sexta vez que o papa é inter-nado.
m Segundo testemunhas João
sentir fortes dores
Paulo
"tfuandoparecia
chegou ao hospital, o
¦ mesmo onde os médicos lhe removeram um grande tumor benigno
do instestino, em julho de 1992.
Esquiador e alpinista. o papa, que
não sabe usar a mão esquerda,
terá de ficar com o braço imobilizado no gesso e na tipóia, sem
poder escrever seus discursos e
assinar documentos ou celebrar
missa. Mas poderá estar em plena
forma» 110 período do Natal. Em
julho, depois de lhe aplicarem
uma série de exames de rotina, os

ficar

com

e

ombro

é

internado

engessado

e

braço

médicos declararam que o pontífice goza de excelente saúde.
João Paulo pisou na barra da
batina e caiu sobre o lado direito,
por cima do braço e batendo o
rosto no chão, quando descia os
degraus do trono para cumprimentar delegados da FAO, a
agência da ONU para agricultura
e alimento, sediada em Roma.
Logo se levantou para cumprimentar usando a mão esquerda.
Foi muito aplaudido. Depois retirou-se para seus aposentos, onde
lhe tiraram radiografias e fizeram
outros exames. Foi levado para o
hospital três horas após a queda,
pois os médicos queriam um diagnóstico mais completo. O Vaticano informou que o acidente não
vai alterar os planos de viagem de
Sua Santidade.
Pouco antes de cair, o papa fez
um pequeno discurso aos dirigentes da FAO criticando a política
agrícola dos países ricos, que não
fazem o suficiente para ajudar a
alimentar os pobres das nações
em desenvolvimento. "A luta contra a fome e a desnutrição exige
que todos os países somem esforços e adotem regulamentos para
atender às novas exigências do comércio internacional e não aos
interesses de um pequeno número
de países".

na tipóia
Roma — Rouler

Funcionário da Guarda Suíça ajuda papa a sair do carro no hospital

Tamis

matam

ataque

no

COLOMBO — Guerrilheiros tamis atacaram ontem uma base
militar isolada no norte de Sri
Lanka, causando a morte de mais
de 200 soldados e marinheiros.
Até ontem à noite, o exército ainda tentava retirar os soldados presos na base. O ataque foi o maior
realizado pelos rebeldes — e a
maior derrota já imposta às forças
do governo — desde que os tamis
iniciaram a insurreição pela independência do norte e do leste da
ilha, há 10 anos.
Segundo fontes militares, a investida dos tamis é uma retaliação
à operação militar realizada no
mês passado para destruir um cais
rebelde em Killaly, perto de Pooneryn, local da base. Para especialistas em defesa e diplomatas, a
queda do campo militar, que fica
á beira de uma lagoa, poderia dar
aos guerrilheiros do grupo Tigres
da Libertação do Tamil Eelam
um acesso desimpedido ao seu reduto na península de Jaffna.
Os rebeldes, do grupo Tigres
da Libertação do Tamil Eelam,
infiltraram-se na base de Pooneryn de madrugada, surpreendendo os soldados. Alguns deles
alcançaram a base de barco, atravós da lagoa, depois de atacar
uma estação de radar da Marinha
e tomar lanchas, morteiros e dois
tanques do Exército.

200

em

Lanka

Sri

Há divergências quanto ao níimero de vítimas. Alguns moradores da região disseram que entre
250 e 500 soldados podem ter
morrido. Um porta-voz militar
em Colombo disse que poderiam
ser 100 os mortos, enquanto outras fontes militares falaram em
200.
Os feridos não foram retirados
porque os helicópteros da Força
Aérea não conseguiram aterrissar
na área. A grande confusão na
região também impediu a Força
Aérea de atacar os rebeldes. "Os
terroristas se misturaram com
nossos soldados. Os pilotos não
conseguem distingui-los", disse
um oficial.
•" •
Oficiais militares disseram que
os soldados não tinham por onde
escapar, porque o campo, instalado há 18 meses, está cercado por
território controlado pelos rebeldes. O acesso era feito apenas por
ar ou pelo mar. Esses mesmos
oficiais disseram que a base foi
criada para prevenir o tráfego de
barcos dos guerrilheiros tamis peIa lagoa de Jaffna, que separa a
península do resto da ilha.
Mais de 30 mil pessoas — terroristas, pessoal militar e civis —
morreram desde 1983, quando os
Tigres desencadearam a campanha de terror pela independência.

Jonzac. França — AP
Controle

Punição no Haiti
O comando militar do Haiti
"detenção firimpôs 10 dias de
me" ao general retirado Jean Béíiotte, ministro da Defesa do governo cie Robert Malval. O
ministro foi punido por "ter-se
permitido fazer observações" ao
chefe do Exército, o general
Raoul Cedras, em duas cartas
enviadas no início do mês ao
'Tider do
golpe militar que derrubou o presidente Jean-Bertrand
Aristide.
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Eleições na índia
_ Duas pessoas morreram em
opnfrontos políticos durante as
-eleições de ontem no estado de
•Rajasthan, na índia,
que testam o
domínio do Partido do Congresso
.diante do desafio hindu. Esta é a
¦terceira eleição estadual das seis
previstas no norte da índia este
mês, que poderão trazer mudanças no quadro político do pais.
Conflito na Bósnia
11 Um ataque sérvio a
quatro ci•dades do centro da Bósnia-Herzegovina obrigou mais de 1.000 re¦Tugiados bósnios muçulmanos a
¦fugir de suas casas e levou o governo muçulmano da ex-república
«iugoslava a apelar por ajuda innernacional. Em Sarajevo, a Força
de Proteção da ONU. em conjun'to com o
governo bósnio, retojnou a operação de retirada dos
civis sérvios depois que autorida"des
militares sérvias libertaram
dois policiais da capital. Os policiais haviam sido seqüestrados
quando estavam num carro blinIJdado da ONU. provocando a sus.pensão da retirada de civis.

^
irasilX
BRASIL
P» TOPO»\¦
/ / UWUO

O

Balanço trágico de acidente
Subiu para 17 o número de
vitimas fatais no gigantesco acidente de quarta-feira na auto-estrada de Paris-Bordéus, França
(foto). Segundo os mais recentes
dados oficiais, 49 pessoas ficaram feridas. No total, o acidente
envolveu quatro caminhões e 42
automóveis. Ontem, ainda eram
desconhecidas as causas exatas
do acidente. Mas uma das últimas versões dizia que um caniinhão com placa britânica teria
parado no acostamento com um
pneu e eixo pegando fogo; outro
caminhão parou para socorrê-lo.
Mas logo as chamas atingiram o
reboque do primeiro caminhão,
soltando enorme nuvem de fu-
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 160.0.013.93-4
A partir desta data, estão disponíveis as alterações efetuadas,
relativamente ao Edital 160.0.013.93-4, publicado no Diário Oficial da
União - Seção III, no dia 26/10/93.
Nova data e local de recebimento das documentações e propostas:
20/12/93 às 14h na RPSE.

Sinn Fein e Clinton

maça, que cegou o condutor de
um terceiro caminhão, que freiou
e derrapou. Foi com este último
que se chocaram, em três ondas
sucessivas, os automóveis e um
outro caminhão. Em poucos minutos. a massa de corpos e ferros
retorcidos se transformou numa
grande fogueira, devido ao vazamento da carga inflamável de um
dos veículos pesados. O trágico
acidente provocou um novo debate sobre os perigos do transporte rodoviário. O ministro
francês do Meio Ambiente defendeu a limitação do transporte de
.matérias perigosas em vésperas
de feriado.

O presidente do Sinn Fein (braço político do Exército Republicano Irlandês, IRA), Gerry Adams.
negou as acusações feitas pelo presidente dos EUA, Bill Clinton, de
que estaria envolvido em terrorismo. Ele criticou o presidente americano por ter feito essas observações
justamente quando se realizam iniciativas políticas que tentam encaminhar a paz na Irlanda do Norte.
Clinton fez os comentários em uma
carta aberta ao prefeito de Nova
Iorque, David Dinkins, em que explicava que os EUA não concedem
visto de entrada a Adams por haver
evidências de seu envolvimento
com o IRA.

r. > i* -* •*

A lei agora vai para o Senado
onde haverá uma dura batalha
para a sua aprovação. Esta é a
segunda vez que a Câmara vota a
lei: Há seis anos o projeto passou
mas foi derrubado no Senado, um
reduto mais forte da National Rifie Association (NRA), o poderoso lohby da indústria de armas.
Desta vez as chances de aprovação parecem maiores devido a
um sentimento nacional contra os
crescentes índices de violência e o
decisivo apoio do presidente Bill
Clinton, revertendo o quadro dos
últimos 12 anos, em que a Casa
Branca foi ocupada por Ronald
Reagan e George Bush, dois republicanos ligados a NRA.
A lei leva o nome de James
Brady, secretário de imprensa do
presidente Reagan, que levou um
tiro no atentado contra a vida do
presidente em março de 1981 e
ficou paralítico. Desde então
Brady, e a mulher Sarah, se tornaram paladinos do controle de venda de armas e, ontem, comemoraram nas
do Congresso:
"Estamos galerias
eufóricos e muito, muito felizes," disse Brady.
Críticos da lei disseram que se
tratava de uma medida puramente simbólica porque não impedirá
criminosos de comprar armas no
mercado negro. Em vez disso, irá
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° SERMAT/IC-75.052/93
Objeto: Cabo óptico geleado com 6 fibras monomodo.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Av. Chile, ns 65/6-'
andar, sala 655, Rio de Janeiro/RJ - Tel: 534-1629.
Abertura das propostas: Dia 30/11/93 às 10h na sala 667 no endereço
acima.

PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N» 310-11-7740/93
Objeto: fornecimento de 11.595 kg de gases para refrigeração tipo
Freon/Frigen-22-12-11, durante o período de 90 dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Setor de Compras da
FRONAPE, sito à Rua Carlos Seidl 188, sala 339, Caju - Rio de
Janeiro-RJ.
Abertura das propostas: dia 29/11/93 às 08:00h, na Rua Carlos Seidl
188, 2- andar, na sala de reuniões da DISUP - Rio de Janeiro-RJ
TOMADA DE PREÇOS Ns 310-11-9992/93
Objeto: fornecimento de 163.200 litros de tintas e 16.000 litros de solvente para manutenção de navios, durante o período de 180 dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Setor de Compras da
FRONAPE, sito à Rua Carlos Seidl 188, sala 339, Caju - Rio de
Janeiro-RJ.
Abertura das propostas: dia 29/11/93 às 10:00h, na Rua Carlos Seidl
188, 2° andar, na sala de reuniões da DISUP - Rio de Janeiro-RJ.

passa
WASHINGTON — A Câmara
dos Representantes dos Estados
Unidos aprovou por 238 votos a
189 a Lei Brady, que estipula um
prazo de espera de cinco dias para
a entrega de uma arma. Neste
período, a vida do comprador será investigada para ver se há antecedentes criminais ou indicações
de temperamento violento.

PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
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PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
MINISTÉRIO OE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS RPSE 160.1.087.93-5
Objeto: Serviços de sugamento de fossas e sumidouros nas
dependências do Parque de Tubos e Imbetiba com coleta, transporte e
destino final dos detritos resultantes por um prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos (Cadastro Petrobrás item 9.2.7).
Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção no Setor de
Contratos da Região de Produção do Sudeste (RPSE) - Av. Elias
Agostinho, 665, sala 102, bloco B, em Macaé/RJ. A aquisição da
documentação será mediante apresentação de comprovante de
pagamento no valor de CR$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais).
Recebimentodas documentações e propostas: Dia 30/11/93 às 14h, na
RPSE, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação.

armas
na

nos

Câmara
AP — 1901
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Brady: paladino do controle
apenas inibir cidadãos comuns
que desejem comprar uma arma
para se defender, segundo o deputado Wayne Hansen (republicano-Utah).
Mas um estudo das universidades de Atlanta e Washington, divulgado recentemente no New England Journal of Medicine.
constatou que uma arma em casa
é o caminho mais curto para o
crime, cometido por algum conhecido ou parente e mais raramente por um criminoso. Os pesquisadores descobriram que das
vítimas fatais por arma de fogo.
76,7% se encaixaram no primeiro
caso e 93% das vítimas inham
uma arma em casa. Os homicídios
por estranhos ocorreram em apenas 3,6% dos casos.

PETROBRAS
PETROLEO BHA8HERO S.A.
MINISTÉRIO DE MIKAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 325.0.004.93.1
Objeto: Fornecimento de refeições, lanches e cafezinho nos restaurantes e
locais de trabalho (turno), bem como exploração da cantina dos Dutos e
Terminais da Bahia, Sergipe e Alagoas - DTBASA, situado em Madre de
Deus/BA, pelo prazo de 540 dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: DTBASA/SEDE, à Rua do
Asfalto, s/ns, em Madre de Deus/BA.
Abertura das Proposta^: Dia 5/1/94 às 14h, no Centro de Treinamento
(CETRE) do DTBASA, situado à Rua do Asfalto, s/n8, em Madre de Deus/BA.
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PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
MINISTÉRIO DE MINA8 E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RPSE - 160.0.016.93-2
Objeto: Serviços de manutenção em equipamentos e sistemas elétricos
das plataformas da Bacia de Campos, por um prazo de 730 (setecentos
e trinta) dias corridos.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Setor de Contratos da
Região de Produção do Sudeste (RPSE) - Av. Elias Agostinho, 665, sala
102, bloco B, em Macaé - RJ. A aquisição da documentação será
mediante apresentação de comprovante de pagamento no valor de CR$ '
2.000,00 (dois mil cruzeiros reais).
Recebimento das documentações e propostas: Dia 17/12/93, às 14h, na
RPSE, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação.

JORNAL DO BRASIL
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Empreiteira

suborna

sonega

políticos

imposto

e

portugueses

¦ Empresas usavam faturas falsas e também lavavam dinheiro
fossem perdoadas, mas garantiu
sando em perdoar ou anistiar as
LISBOA — A onda de escândaconstrutoras.
los de corrupção que assola o
que nenhuma decisão foi ainda
tomada . Mais ainda se forem
mundo parece ter desembarcado
No mês passado, o canal de
levadas em conta as estimativas
com armas e bagagens em Portutelevisão privado SIC já denun—
do déficit público, de
Público
oficiais
e
a
diário
o
Ontem,
entre elas
ciara que empresas
gal.
do
PNB, que teria subido
revista Visão denunciaram um
6,9%
a
uma das maiores construtoras,
amplo esquema de evasão de imtrês
Soares da Costa — compraram
pontos em relação às
quase
estimativas iniciais devido à querecibos falsos de serviços nunca
postos, envolvendo algumas das
maiores empreiteiras do país. Elas
da na arrecadação de impostos.
prestados para pagar menos imusavam faturas falsas para pagar
sobre
o
valor
agregado.
posto
As denúncias de corrupção em
menos imposto e declarar lucros
Mas os jornais de ontem insistiPortugal não são uma novidade,
abaixo do que realmente realizaram que os casos descobertos até
mas, até agora, não houve condevam. Há indícios de que o esqueagora seriam apenas a ponta do
nações importantes. Um dos cama seria também usado para laiceberg.
O diretor-geral da Polícia
sos mais falados, que envolvia o
vagem de dinheiro e pagamentos
Judiciária, Mário Mendes, entreex-governador de Macau Carlos
ilegais a partidos políticos. O
vistado pela Visão, disse que o
Melancia, terminou com a absolmontante total da fraude pode
número de casos em investigação
chegar a USS 82 milhões.
vição do acusado. Um outro proé enorme e supera os meios norcesso, onde os acusados são o exOs dois órgãos de imprensa demais da polícia.
secretário de Estado da Saúde
nunciaram que o governo do priFernando Costa Freire e Josá BeUm funcionário do gabinete de
meiro-ministro Cavaco Silva, paleza, irmão da ex-ministra de SaúCavaco Silva, ouvido pela agência
ra evitar que o escândalo se
de Leonor Beleza, ainda não cheReuter, reconheceu que havia
transforme numa crise política seas
empresas
melhante â da Itália, estaria pengou a qualquer conclusão.
pressões para que
Empresário japonês é
*¦
TÓQUIO — Reuter
TÓQUIO — O mais novo empresário preso no Japão por corrupção é uma figura realmente
famosa. O magnata Ryoei Saito,
•,
m
-..v &
dono da empresa de papel Daisjjif
%'
howa Paper Manufacturing, ficou
§§?v
J.it'SSa.
conhecido em 1990, quando pagou USS 82,5 milhões pelo quadro Dr. Gachel, de Vincent Van
Gogli, e USS 78,1 milhões pela
tela Au Moulin de la Galette de
^Ml
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Pierre Auguste Renoir. Um ano
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mais tarde, regressou ás manchetes dos jornais ao afirmar que
queria que suas famosas obras de
arte fossem cremadas junto com
seu corpo, quando morresse.
Ontem, Saito voltou a frequentar a imprensa, mas desta vez nas
páginas policiais. Ele é acusado de
ter pago quase um milhão de dólares de propina a Shuntaro Honma, ex-governador da província
de Miyagi, para que retirasse a
proibição de construir um clube
Saito: J a de Renoir e Van Gogh
de golfe da Daishowa. Logo após

Justiça

preso
*
começar a construção do campo,
a proibição de realizar obras semelhantes na região voltou a vigorar.
Honma já fora preso por receber suborno de empresas de construção, em troca de contratos públicos. A nova prisão veio depois
que a polícia realizou uma buscas
em escritórios e casas de executivos, juntando caixas de documentos.
? O Partido Socialista desistiu
de apoiar um eventual pedido de
interpelação parlamentar a Ichiro
O/.awa, secretário-geral do Sinsheito, um dos partidos da coalizão
governamental, também integrada
pelos socialistas. As acusações de
corrupção contra Ozawa ameaçavam colocar em crise o próprio governo. "Evitamos virar o barco",
justificou o líder socialista Kokcn
Nosaka.

solta Benedetti
Roma — AFP
Ainda passou 13 horas no velho convento convertido em prisão, mas em troca de sua promessa de colaborar a procuradora
Maria Cordova permitiu que ele
saísse e ficasse em regime de prisão domiciliar num elegante apartamento de sua propriedade no
centro de Roma. Dia 6, loi autorizado a mudar-se para Milão, de
onde lhe seria mais fácil comandar seu império.
Durante o interrogatório, a
procuradora acusou o industrial
de representar "um perigo social"
"arraigado
no vastíssie de estar
mo sistema de corrupção adininistrativa e política". Benedetti
negou que represente um perigo
para a sociedade e, como disse em
maio ao juiz símbolo da luta contra a corrupção, Antonio di Pietro, assegurou que se viu obrigado
a pagar comissões para não ficar
Benedetti: investigação continua
fora dos contratos públicos.
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Jerusalém
Orilem Sagrada de Jerusalem
Arafat (E) condecorou o primeiro-ministro
portugues Cavaco Silva com a Ordem
primciro-ministro português

Ârafat

reafirma

compromisso

no
Oriente
Médio
global
paz
do", explicou emocionado, citanArafat diz que não é sua culpa
NORMA COURI
"Se
"É
nas
do um provérbio árabe:
se a paz ainda não aconteceu.
Correspondente
"Fazer
horas difíceis que se conhecem os
prestar atenção você vai perceber
a paz? Mas
LISBOA —
verdadeiros amigos. Vim aqui por
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italiana

ROMA — A Justiça italiana revogou a prisão domiciliar de Carlo de Benedetti, presidente do
grupo Olivetti e o mais importante industrial a cair nas malhas da
Operação Mãos Limpas por suspeita de corrupção. A juíza romana Augusta Ianinni, que investiga
denúncias de que a Olivetti teria
pago a altos funcionários dos correios quase USS 7 milhões em
propinas para obter um contrato
de fornecimento de telexes e impressoras, entendeu que Benedetti
não vai fugir nem prejudicar as
investigações.
Dono do quinto maior grupo
industrial italiano, Benedetti, de
59 anos, estava sob prisão domiciliar desde o dia 3. Depois de desaparecer por quatro dias, o industrial se entregou no dia 2, em
Milão, e foi imediatamente mandado para o presídio de Regina
Coeli, em Roma.

m

'lavanderia'
Romênia
'Pirâmide
da
¦
felicidade, limpa
dinheiro da Itália
— Um jogo
tipo pirâmide da felicidade
BUCARESTE
lançado no final do ano passado na Romênia, c hoje um
grande sucesso nesse país do
Leste europeu onde as pessoas
ganham em média USS 40
mensais, pode estar sendo usado para lavar dinheiro italiano
de procedência ilegal. A denúncia foi feita quarta-feira pelo
jornal de maior circulação do
país, o Evenimentul Zilei, com
base num informe do Serviço
Romano de Informação (SRI).
Ontem o empresário loan Stoica, inventor do jogo que já arrançou centenas de milhões de
dólares, ameaçou divulgar nomes de políticos e jornalistas
que já se beneficiaram de sua
pirâmide.
O SRI reconhece que é difícil comprovar as denúncias,
"por absoluta falta de coopera-

vira
ção" [da Itália], Mas acha significativo que Stoica haja trabalhado como contador num
banco de Milão, onde teria estudado e preparado sua tramóia financeira — um negócio
chamado sociedade Caritas
(nada a ver com a organização
católica do mesmo nome).
A sociedade promete fazer
de cada jogador um milionário.
Segundo a imprensa romena, a
mistificação cresceu tanto que a
quebra da corrente
poderia
"terremoto
soprovocar um
ciai". Lançada na cidade de
Cluj, na Transilvânia, Caritas é
descrita pelos jornais como
"um fenômeno social", do
qual
participam mais de 4 milhões
de pessoas. Um elemento psicológico importantíssimo é a confiança absoluta dos participantes de que vão ganhar, em 100
dias, oito vezes o dinheiro investido. (Os últimos ganhadores
já estão tendo dificuldade para
receber).
Stoica tem o apoio do prefeito de Cluj, que por sua vez é

aliado do presidente Ion Iliescu. Há suspeitas de que o governo esteja imprimindo dinheiro para sustentar a
pirâmide e garantir a popularidade do empresário.
Stoica defende seu invento
como a salvação dos romenos.
Jura que a sociedade Caritas
criou 1.650 empregos e pagou
ao Estado USS 34 mil em apenas quatro meses. Afirma que
só ele compreende as necessidades e aspirações de uma gente
cada dia mais pobre, no momento de transição do país para a economia de mercado.
Muitos acreditam em sua conversa. Admiradores rezam por
ele nas igrejas, e os ciganos até
"Só
lhe dedicaram uma canção:
na Caritas está nossa esperança/ de mudar de vida./ Que
Deus o proteja/ porque nos
ajuda." Um senador do partido
do governo diz ter uma lista de
183 parlamentares que se bene"generosidade" da
ficiaram da
Caritas.
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O piloto
Musashi Yamamoto, celebra a vitória
vitdriu na tcrccira
terceira corrida mundial
nuaidial da categoria
pilolo do carro solar, Masashi

contra
tumor
de
seio
—
LONDRES
Um novo trataSegundo Coombes, o novo tramento hormonal contra câncer de
lamento atua bloqueando a enzimama em estágio avançado pode
ma neccssaria para que o corpo
ser uma esperança de vida mais
células de gordura e esproduza
longa para milhares de mulheres
trogênio,
o hormônio sexual orisem provocar os dolorosos eleitos
nos
ovários. O estrogênio
ginado
colaterais da quimioterapia.
alimenta
as
células cancerosas,
Segundo o médico Charles
ajudando seu crescimento.
Coombes, do Hospital Charing
Cross de Londres, os resultados
O médico definiu o novo avanda droga hormonal formestane
ço como um considerável passo
contra tumores foram excelentes
na batalha contra o câncer de maem testes feitos com 1.500 mulhema, que mata milhares de mulheres em várias partes do mundo.
res em todo o mundo e é consideO remédio foi desenvolvido corado
um crescente problema de
mo alternativa ao tamoxifen, drosaúde
relativamente
pública nas sociedades em
nova que vem
ga
dando excelentes resultados conque a população está envelheceutra tumores de mama mas que
do — inclusive 110 Brasil.
perde potência depois de algum
A doença não é inteiramente
tempo de uso.
entendida,
mas sabe-se que é ligaNos testes com as 1.500 mulheda
a
uma
série
de fatores, como
res. os resultados foram tão bons
tipo
de
dieta,
uso
de anticoncepquanto os obtidos com o tamoxicionais e maternidade em idade
fen. segundo Coombes. "O foravançada.
mestane pode ser considerado
Coombes informou que o reuma opção ao tamoxifen quando
médio já está amplamente dispoeste deixa de fazer efeito", disse.
Antes do formestane. a alternivel na Inglaterra e foi licenciado
nativa para as pacientes nas quais
em vários países da Europa. Ele
o tamoxilem já não atua — fievai apresentar os detalhes sobre o
qüentemente mulheres depois da
efeito do formestane numa conlemenopausa com câncer adiantado
— era a quimioterapia, que causa
rència européia de oneologia que
náuseas e queda de cabelo.
começa domingo em Jerusalém.
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Honda se anima

com performance
de engenho solar
austrALIA — "É um sonho paAdelaide,
ra todos os seres humanos o
fato de criarmos tecnologia para resolver os problemas que
nós mesmos havíamos provocado". disse, emocionado, o
inventor Hans Tholstrup. o
. primeiro a dirigir um carro a
energia solar, após a terceira
corrida mundial de carros solares realizada ontem, na Austrália.
O vencedor e novo recordista mundial, lbi o Honda Dream
Car, dirigido por Massari Ya-

dos

mamoto, que chegou a lazer 112 Km/h. A vitória de
ontem animou a empresa, que
anunciou ter previsões para industrializar o Carro dos Sonhos
a partir dc 1998.
Segundo o diretor da Hontia. Takahiro hvata. a tecnologia usada no Dream Car e os
resultados positivos que o carro de USS 10 milhões apresentou irão ajudar na produção de
carros com emissão zero. Ele
lembrou que já existem legislaçòes previstas para restringir a
poluição provocada pelos carros. A partir de 1998, 2% tios
veículos da Califórnia não poderão ser poluentes. A cota vai
subir para 5% em 2001 e para
10% em 2003. Outros doze es-

Remédio

sonhos'

tados americanos estão planeregulamentos similares.
jando
"Estaremos
lá em 1998". garuntiu hvata.
O novo recordista mundial,
com seu formato futurista,
completou 3013 quilômetros
em 35 horas e 38 minutos. O
segundo colocado — chegando
três horas após o Honda — foi
o Spirii of Biel III. construído
por estudantes suíços de engenharia.
Dos outros 52 carros de 14
países que participaram da
corrida, nove não conseguiram
completar o percurso. Os demais carros que ainda não
completaram a prova tem até o
dia 16 de novembro para chegarem a Adelaide.

SÃO PAULO — A eficácia do
medicamento interleueina-2 no
tratamento contra a Aids — alardeada quarta-feira por médicos de
cinco hospitais paulistanos —
ainda precisa ser melhor definida
e exige um número maior de observações. A afirmação é do inlectologista Vicente Amato Neto,
professor-titular de Doenças Iniecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
"'No
Brasil, não há pesquisas
terminadas que possam dar respaldo cientifico ao uso da interleucina-2 no tratamento de Aids".
sustenta Amato. "Nem estudos
bem conduzidos e controlados."
Ele explica que a interleucina-2
é uma substância produzida pelo
pròpro organismo e atua no sistema imunológico combatendo in-

Aids
para
lécçòes. "Quanto â Aids. não há
indicação de que a interleucina
aumente a produção de linfócitos
(as células CD4), nem que combata o vírus diretamente", diz Amato. "Além disso, esse medicamento é espantosamente cato.
Qualquer tratamento com ele fica
encarecido."
Uso estimulado — Amato
diz que parte desse crescente interesse em torno da interleucina-2
110 Brasil se deve â atuação da
empresa MDServ. que importa
medicamentos. "Há dois 011 três
médicos em São Paulo que reccitam interleucina-2", explica Amato. "De posse da receita, essa empresa importa o medicamento.
Esses dois ou três médicos, que
dizem que estão estudando a interleucina-2. são os que dão respaldo ao uso do remédio."

coração

ajuda

o

TIIOMAS II. MAUCill
Los Ângulos Timos
Um medicamento normalmente indicado para o coração está se
revelando capaz de favorecer pacientes diabéticos com problemas
nos rins. O Captopril pode diminuir â metade os riscos de morte,
de hemodiálisc e transplante renal, como concluiu uma pesquisa
do Centro Médico Presbiteriano
St. Luke. publicada no New Eugland Journal of Mct/icine.
Cerca de 30% dos 14 milhões
de diabéticos nos Estados Unidos
desenvolvem problemas renais' O
novo tratamento com a droga para o coração revelou-se capaz de
melhorar a qualidade de vida desses pacientes e diminuir gastos
com tratamentos.
"Estamos
animados com os resaltados, que superou muito nossas expectativas", comemora o
médico Edmund .1. Lewis. que
coordenou o trabalho, envolveudo 409 pacientes de 30 hospitais
americanos.
C a pila res — O Captopril
pertence a lamilia das drogas inibítloras da enzima ACE (angiotensoconversora). A droga relaxa
os capilares, incluindo os que se
localizam nos rins. de forma que o
sangue possa fluir mais livremente. Por isso. é usada para controlar a pressão alta.
Para Lewis. os médicos devem
começar a usar o Captopril imediatamente. "A não ser que haja
boas razões para que isso não seja
leito, diabéticos com qualquer
evidência de problema renal deve
tomar o medicamento".
O coordenador da pesquisa diz
que chegaria a recomendar o
Captoril mesmo para diabéticos
sem indícios de distúrbios nos
rins. ainda que seu estudo não
tenha avaliado este tipo de caso.
A diabetes ocorre quando o
pâncreas deixa de produzir insuli11a suficiente para regular os niveis de açúcar 110 sangue. O descontrole leva os diabéticos a
problemas como cegueira, distarbios nos nervos e nos rins. Para o
problema renal, não havia, até
agora, uma droga que pudesse ser
usada preventivamente.
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da

sexualidade
— Uma
enquete que acaba de ser
ESTOCOLOMO
realizada entre os suecos mostrou que eles sofrem de siiulrome da .sexualidade, que impede
a realização das mínimas tareIas cotidianas, se o desejo não
for satisfeito de imediato.
O resultado da pesquisa
alarmou a população que, até
agora, pensava ser bem menos
apaixonada. Segundo interpretação dos especialistas, o comportamento aparentemente
írio dos suecos deve-se apenas
â não verbalização de seus
conflitos sexuais.
Uma clinica na província
sueca de Korpberget especializou-se notratamento de superse.xuados. com métodos espe-

ciais, para canalizar o apetite
exacerbado. O governo concedeu a este centro a permissão
para funcionar, objetivando a
realização de experimentos.
Em Kopberget. são admitidos
homens e mulheres de qualquer idade e conduta sexual. O
único requisito indispensável é
que se tenha como meta dominar os impulsos.
A maioria dos "desesperados" planejam a caça antecipadamente e subordinam todas
as suas atividades â agenda
erótica. Os que entram na clínica dizem-se enfastiados da
promiscuidade e desejosos de
pôr fim ao que consideram
"uma
tortura". Muitos tentaram intoxicar-se com ansiolíticos. O psicólogo Torbjorn
Fjellstrom. diretor da clinica,
considera o problema grave,
embora espere melhora rápida
com terapias individuais e em
grupo, massagens, duchas frias
e remédios adequados.
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Agora, mais 3 cadernos do seu ]B tem circulação nacional. Classificados, aos
sábados e domingos, Carro & Moto, aos sábados, e Casa e Decoração, aos
domingos.
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WASHINGTON — Li 111 tios segredos da longevidade pode estar
no tipo de temperamento, seszundo afirma um psicólogo que analisoti o perfil de pessoas que vivem
muito. De acordo com o estudo
publicado no Journal ol Personuliiy and Social l'syclu>lo»y, as pessoas meticulosas, que "perseguem
seus objetivos ordenadamente
sem deixar-se levar por alegrias
inúteis" são geralmente mais longevas.
Assim, as crianças reflexivas,
que desde pequenas são considerados confiáveis, teriam, na idade
adulta, cerca de 30% mais perspectiva de vida do que as espontáneas e vivazes. Pior perspectiva
teriam as crianças decididamente
descontroladas. Para elas, a prohabilidade de morte quando adulias é 6% maior em comparação
àquelas normalmente alegres.
A conclusão de que "otimismo e bom-humor não são sinoiiimos de boa saúde" são do psicólogo Howard Friedman, da
Universidade da Califórnia em
Riverside. Ele analisou dados
relativos a 60 anos sobre 1.000
pessoas de I I a 70 anos de idade.
E difícil entender por que as pessoas sérias resultam mais longevas", admite Friedman. "Mas o
estudo deixa claro que a alegria
prenuncia uma vida mais breve
por ser acompanhada por um
sentido de existência pouco realista, que menospreza uma série
de comportamentos conseqüentes", explica. Ou seja, a inconsequéncia mais comum em pessoas
alegres aumentaria as chances de
acidentes e doenças.
A tendência de evitar riscos,
entretanto, não é a única explicaçào. já que Friedman não constatou uma freqüência maior de aeidentes entre pessoas mais alegres
em comparação às mais sisudas.
Outro psicólogo, da Universidade de lowa concorda: "As pessoas mais sisudas vivem mais do
que seus impulsos, afirma.
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com performance
de engenho solar
austráAdelaide,
LIA — "É um sonho para todos os seres humanos o
fato de criarmos tecnologia para resolver os problemas que
nós mesmos havíamos provocado". disse, emocionado, o
inventor Hans Tholstrup. o
primeiro a dirigir um carro a
energia solar, após a terceira
corrida mundial de carros solares realizada ontem, na Austrália.
O vencedor e novo recordista mundial, foi o Honda Drcam
Car. dirigido por Massari Va-
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tados americanos estão planeregulamentos similares.
jando
"Estaremos
lá cm 1998". garantiu Iwata.
O novo recordista mundial,
com seu formato futurista,
completou 3013 quilômetros
em 35 horas e 38 minutos. O
segundo colocado — chegando
três horas após o Honda — foi
o Spirit of Biel III. construído
por estudantes suíços de engenharia.
Dos outros 52 carros de 14
países que participaram da
corrida, nove não conseguiram
completar o percurso. Os demais carros que ainda não
completaram a prova têm até o
dia 16 de novembro para chesarem a Adelaide.

mamoto, que chegou a lazer 112 Km/h. A vitória de
ontem animou a empresa, que
anunciou ter previsões para industrializar o Cano dos Sonhos
a partir de 1998.
Segundo o diretor da Honda. Takahiro hvata, a tecnologia usada no Drcam Car e os
resultados positivos que o carro de USS 10 milhões apresentou irão ajudar na produção de
carros com emissão zero. Ele
lembrou que já existem legislaçòes previstas para restringir a
poluição provocada pelos carros. A partir de 1998. 2% dos
veículos da Califórnia não poderão ser poluentes. A cota vai
subir para 5% em 2001 e para
10% cm 2003. Outros doze es-
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QUATRO
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SUL DO BRASIL - ARGENTINA
URUGUAI - PARAGUAI
16 dias - O melhor do sul do Brasil c três capitais
sukuncricanas: Montevidéu, B.Aircsc Assunção,
com hospedagem cm excelentes Hoteiscmciapensão incluída. Viagens nas Solnavcs exclusivas
daSoletur,osmclhorcsônibusdcturismodopais.
E mais Curitiba. Joinville, Blumenau, Torres,
Porto Alegre, Gramado, Puntadcl Este, Rosário,
Lago Ipacaray, Foz do Iguaçu c Londrina.
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Em turismo a número 1
CENTRO: Quitanda, 20/Slj. ¦ 221-4499
COPA: SantaGarú,70/Slj.-255-1895
TIJUCA: Sacns Pena, 45/Lj. 10-1-2644893
IPANEMA: Visc.Pirajá,351/Lj. 105-521-1188
BARRA: (Kolibri)
Av.OlcgárioMacicJ,451/Lj,D-494'2137
N.IGUAÇU:(Marcotur)
RobcrtoSilvcira,214-768-3673
NITERÓI: (Contactur)
McrciraCcsar,229/Slj.209-710-740í
Desde US$ 811 ,*
II AGORA TAMBÉM NO MEIER:
POR PESSOA, APTO. DUPLO ^
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para
"Quanto
fccçòes.
à Aids. não há
indicação de que a interleucina
aumente a produção de linfócitos
(as células CD4). nem que combata o virus diretamente", diz Amato. "Além disso, esse mcdicamcnto é espantosamente caro.
Qualquer tratamento com ele fica
encarecido."
Uso estimulado — Amato
diz que parte desse crescente interesse em torno da interleucina-2
no Brasil se deve à atuação da
empresa MDScrv. que importa
medicamentos. "Há dois ou três
médicos cm São Paulo que receitam interleucina-2". explica Amato. "De posse da receita, essa empresa importa o medicamento.
Esses dois ou três médicos, que
dizem que estão estudando a interleucina-2, são os que dão respaldo ao uso do remédio."

sofre

síndrome

da

sexualidade
- Uma
enquetc que acaba de ser
ESTOCOLOMO
realizada entre os suecos mostrou que eles sofrem de sindrome da sexualidade, que impede
a realização das mínimas tareIas cotidianas, se o desejo não
for satisfeito de imediato.
O resultado da pesquisa
alarmou a população que, até
agora, pensava ser bem menos
apaixonada. Segundo interpretaçào dos especialistas, o comporta mento aparentemente
frio dos suecos deve-se apenas
à não verbalização de seus
conflitos sexuais.
Uma clínica na província
sueca de Korpberget especializou-se notratamento de supersexuados. com métodos espe-

ciais, para canalizar o apetite
exacerbado. O governo concedeu a este centro a permissão
para funcionar, objetivando a
realização de experimentos.
Em Kopberget. são admitidos
homens e mulheres de qualquer idade e conduta sexual. O
único requisito indispensável é
que se tenha como meta dominar os impulsos.
A maioria dos "desesperados" planejam a caça antecipadumente e subordinam todas
as suas atividades à agenda
erótica. Os que entram na clinica dizem-se enfastiados da
promiscuidade e desejosos de
fim ao que consideram
pôr
"uma
tortura". Muitos tentaram intoxicar-se com ansiolíticos. O psicólogo Torbjorn
Fjellstrom. diretor da clinica,
considera o problema grave,
embora espere melhora rápida
com terapias individuais e em
grupo, massagens, duchas frias
e remédios adequados.
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Agora, mais 3 cadernos do seu JB tem circulação nacional. Classificados, aos
sábados e domingos, Carro & Moto, aos sábados, e Casa e Decoração, aos
domingos. E o Jornal

do Brasil cada vez mais

presente
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TIIOMAS II. MAUGII
Los Angoloa Times
Um medicamento normalmente indicado para o coração está se
revelando capaz de favorecer pacientes diabéticos com problemas
nos rins. O Captopril pode diminu ir â metade os riscos de morte,
de hemodiálise e transplante renal, como concluiu uma pesquisa
do Centro Médico Presbiteriano
St. Luke, publicada no New Ijigland Journal of Medicine.
Cerca de 30% dos 14 milhões
de diabéticos nos Estados Unidos
desenvolvem problemas renais, ()
novo tratamento com a droga para o coração revelou-se capaz de
melhorar a qualidade de vida desses pacientes e diminuir gastos
com tratamentos.
"Estamos
animados com os.resultados. que superou muito nossas expectativas", comemora o
médico Edmund J. Lewis, que
coordenou o trabalho, envolveudo 409 pacientes de 30 hospitais
americanos.
Capilares — O Captopril
pertence â lamilia das drogas inibidoras da enzima ACE (angiotensoconversora). A droga relaxa
os capilares, incluindo os que se
localizam nos rins. de forma tfpe o
sangue possa fluir mais livremenle. Por isso. é usada para controlar a pressão alta.
Para Lewis. os médicos devem
começar a usar o Captopril imediatamente. "A não ser que haja
boas razões para que isso não seja
leito, diabéticos com quulq.ucr
evidência de problema renal deve
tomar o medicamento".
O coordenador da pesquisa diz
que chegaria a recomendar o
Captoril mesmo para diabéticos
sem indícios de distúrbios nos
rins. ainda que seu estudo não
tenha avaliado este tipo de caso.
A diabetes ocorre quando o
pâncreas deixa de produzir insulina suficiente para regular os.niveis de açúcar no sangue. O descontrole leva os diabéticos a
problemas como cegueira, distarbios nos nervos e nos rins. Para o
problema renal, não havia, até
agora, uma droga que pudesse ser
usada preventivamente.
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LAGOS ANDINOS E
i SANTIAGO
i com guia acompanhante
! 13 dias - Avião para Buenos Aires. Meia
I pensão em Bariloche. A mais completa proi gramação turística, inclusive a travessia da
! CordilheiradosAndcscomvisitasacidadcsdo
i SuldoChilccomoPucrtoVarasePuertoMontt.
"Shows noturnos" cm San ti agoe Buenos Aires
|
i incluídos (na concorrência são cobrados á
! parte). Hoteiscatcgorizados.
Voando Z3K
ASKOL/MeAS ARCe/Vr/\AS

SÃO PAULO — A eficácia do
medicamento interleucina-2 no
tratamento contra a Aids — alardeada quarta-feira por médicos de
cinco hospitais paulistanos —
ainda precisa ser melhor definida
e exige um número maior de observaçòes. A afirmação é do inlectologista Vicente Amato Neto.
professor-titular de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
"No
Brasil, não há pesquisas
terminadas que possam dar respaldo cientifico ao uso da interleucina-2 no tratamento de Aids",
sustenta Amato. "Nem estudos
bem conduzidos e controlados."
Ele explica que a interleucina-2
é uma substância produzida pelo
própro organismo e atua no sistema imunológico combatendo in-

travessia da Cordilheira dos Andes e os
LAGOS ANDINOS
ou, numa só excursão, as belezas de 4 países:
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contra
LONDRES — Um novo trataSegundo Coombes, o novo tramento hormonal contra câncer de
lamento atua bloqueando a enzimama em estágio avançado pode
ma necessaria para que o corpo
ser uma esperança de vida mais
produza células de gordura e eslonga para milhares de mulheres
trogênio. o hormônio sexual orisem provocar os dolorosos efeitos
nos ovários. O estrogènio
ginado
colaterais da quimioterapia.
alimenta as células cancerosas,
Segundo o médico Charles
ajudando seu crescimento.
Coombes. do Hospital Charing
Cross de Londres, os resultados
O médico definiu o novo avanda droga hormonal formestane
ço como um considerável passo
contra tumores foram excelentes
na batalha contra o câncer de maem testes feitos com 1.500 mulhema, que mata milhares de mulheres em várias partes do mundo.
res cm lodo o mundo e é considcO remédio foi desenvolvido corado
um crescente problema de
mo alternativa ao tamoxifen, drosaúde
pública nas sociedades em
ga relativamente nova que vem
dando excelentes resultados conque a população está envelheceutra tumores de mama mas que
do — inclusive no Brasil.
perde potência depois de algum
A doença não é inteiramente
tempo de uso.
entendida, mas sabe-se que é ligaNos testes com as 1.500 mulheda a uma série de fatores, como
res, os resultados foram tão bons
tipo de dieta, uso de anticoncepos
obtidos
com
o
tamoxiquanto
"O
cionais
e maternidade em idade
len. segundo Coombes.
foravançada.
mestane pode ser considerado
Coombes informou que o reuma opção ao tamoxifen quando
médio já está amplamente dispoeste deixa de fazer efeito", disse.
Antes do formestane. a alternivel na Inglaterra e foi licenciado
nativa para as pacientes nas quais
em vários países da Europa. Ele
o tamoxifem já não atua — frevai apresentar os detalhes sobre o
qüentemente mulheres depois da
do formestane numa confeefeito
menopausa com câncer adiantado
— era a quimioterapia, que causa
réncia européia de oncologia que
começa domineo em Jerusalém.
náuseas e queda cie cabelo.

¦
0 piloto do carro solar, Masashi Yamamoto, celebra a vitoria na

droga
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WASHINGTON — Um dos segredos da longevidade pode esiar
no tipo de temperamento, segundo afirma um psicólogo que analisou o perlll de pessoas que vivem
muito. De acordo com o estudo
publicado no Journal of Persa/iality and Social Psyclndogy. as pessoas meticulosas, que "perseguem
seus objetivos ordenadamente
sem deixar-se levar por alegrias
inúteis" são geralmente mais longevas.
Assim, as crianças reflexivas,
que desde pequenas são considerados confiáveis, teriam, na idade
adulta, cerca de 30% mais perspectiva de vida do que as esponjaneas e vivazes. Pior perspectiva
teriam as crianças decididamente
descontroladas. Para elas, a prohabilidade de morte quando adultas é 6% maior em comparação
àquelas normalmente alegres. ?
A conclusão de que "otimismo e bom-humor não são sinonimos de boa saúde" são do psicólogo Howard Fricdman. da
Universidade da Califórnia em
Riverside. Ele analisou dados
relativos a 60 anos sobre 1.000
pessoas de 11 a 70 anos de idade.
E difícil entender por que as pessoas sérias resultam mais longevas". admite Fricdman. "Mas o
estudo deixa claro que a alegria
prenuncia uma vida mais breve
por ser acompanhada por um
sentido de existência pouco réalista, que menospreza uma série
de comportamentos eonseqiientes". explica. Ou seja, a inconsequência mais comum em pessoas
alegres aumentaria as chances de
acidentes e doenças.
A tendência de evitar riscos,
entretanto, não é a única explicação. já que Friedman não constatou uma freqüência maior de acidentes entre pessoas mais alegres
em comparação às mais sisudas.
Outro psicólogo, da Univeísidade de Iowa concorda: "As pessoas mais sisudas vivem mais "do
que seus impulsos, afirma.

JORNAL DO BRASIL

Crise

BRASÍLIA

muda

hábito

de

consumo

Congresso mostra que comprador brasileiro está aprendendo a exigir
seus direitos
A crise econômica tem pelo meLuiz Antonlo
nos um lado positivo: está forçando
o consumidor a mudar seus hábitos. Normalmente acomodado, desinformado e um compulsivo comprador, o brasileiro durante muito
tempo foi um alvo fácil para comerciantes de todo o tipo. Este
~11
quadro vem mudando, principal41^I
.mente em cidades como Brasília, •
<
-t
Rio e São Paulo, não só pelo aumento do custo de vida, mas pela
ampla divulgação do Código de
Defesa do Consumidor. A população está mais atenta e vigilante.
Estas transformações estão sendo
discutidas pelos 400 participantes
do 12° Congresso Nacional da Economia Doméstica, em Brasília.
Segundo a professora da Faculdade de Ciências Domésticas de Pelotas. Gisa Moraes Soares, mesmo
com os avanços, o brasileiro ainda
tem um caminho longo a percorrer
até chegar ao nível do consumidor
europeu, do Chile, do México e dos
Estados Unidos. Nesses países, os
órgãos de defesa do consumidor
quase não se fazem necessários, as- Célia Chaves Gurgel, que participou do congresso, orienta o consumidor a fugir das 'ciladas' do mercado
sinala Gisa, porque os cidadãos conhecem perfeitamente os seus direiEvento debate
tos. "A população brasileira
Estações
do Metrô terão
precisa ser educada para saber que
é ela que movimenta a economia e uso de
papel
não o empresário. Só após essa toespaços
espetáculo
mada de consciência a situação vai
para
feito
a
mao
mudar radicalmente," afirma a
Secretaria de Cultura. A estação da
MARGARETE VITÓRIA
professora.
Artistas latino-americanos vão
Galeria
dos Estados, localizada na
Um
projeto inovador no país
Em Pelotas está se iniciando
participar, entre os dias 15 e 21, de
central do Plano Piloto, foi
será
implantado
nas
parte
estações
do
uma experiencia-piloto com os aluum encontro para discutir a produmetrô de Brasília. As 30 estações do
projetada para ter um minipalco e
nos de Io grau. Convencida de que
ção e utilização do papel artesanal,
uma praça para concertos.
Plano
Piloto
e
cidades-satélite
do
o amadurecimento da população
feito a partir de vegetais fibrosos.
Distrito Federal terão um espaço
A criação de áreas específicas
No Distrito Federal, quatro oficipara o consumo só ocorrerá com o
reservado para apresentações artispara espetáculos culturais entuconhecimento do Código, Gisa
nas estão em funcionamento desde
ticas, comércio e postos de serviço.
siasma
os artistas da cidade.
Soares está orientando os professo1991 e dedicam-se ao estudo de téc"Tendo
um local reservado para
O
ainda
está
sendo
projeto, que
res de português a usarem frases
nicas que envolvem o reaproveitaas
apresentações
discutido,
nas estações do
foi
inspirado
nos
memento do lixo e utilização de fibras
que apontem os direitos dos cidametrô,
nenhum
trôs
de
artista
Montreal.
e
TóQuebec
precisará
dãos. A coordenadora acredita que
naturais do cerrado.
correr da policia por mostrar sua
onde os artistas se apresenquio,
as crianças vão transmitir o que
A Secretaria de Meio Ambiente,
arte cm local não permitido", diz
tam sem serem molestados pela
aprenderem aos pais.
Ciência e Tecnologia do DF é pioSérgio
ao
Duboc, integrante do Ligacontrário
do
polícia,
que cosA presidente da Associação Braneira na fabricação desse tipo de
tuma acontecer nas estações do
tripa,
um
grupo musical de rua
sileira de Economistas Domésticos.
papel como instrumento de educaRio de Janeiro e São Paulo.
é
sucesso
na capital. Mas ele
que
Célia Chaves Gurgel, afirma que a
ção ambiental.
alerta
não
faltam espaços culque
Segundo José Gaspar de Souproposta da entidade é orientar o
A produção de papel artesanal
turais
na
cidade,
mas sim apoio do
za.
coordenador-adjunto do meconsumidor sobre a melhor maneitem sido difundida cm vários paiempresariado
e
do
trò
do
DF,
governo.
o projeto alia o desenra de usar os recursos de que dispõe
ses. Recentemente, foi realizado em
volvimento do transporte ao
Para o mímico Miquéias Paz.
c distinguir os apelos do mercado
Porto Rico o 1" Encontro Interacrescimento do setor cultural, de
as apresentações artísticas gratuíde consumo, que ainda oferece uma
mcricano de Artistas de Papel Feito
serviços e comércio.
tas no metrô podem revelar novos
série de ciladas.
á Mão. No encontro de Brasília, os
talentos para grande parte da poAs
nove estações subterrâneas
Além do consumidor, que hoje
participantes trocarão experiências
do
Plano
Piloto,
reclama e até denuncia junto ao
pulação que não tem acesso aos
sobre a utilização de folhas, restos
que terão em méteatros, devido ao preço dos india
7.200
metros
Procon quando compra um quilo
cada
quadrados
de podas de árvores e todo o tipo
uma,
comportarão
aiternadamente
de feijão e recebe apenas 800 gragressos
para peças e shows.
de vegetal llbroso disponível, para
as
lojas
comerciais,
espaços
mas. o empresário também está
No
entanto,
ele defende que os
para
a fabricação do papel.
apresentações artísticas c postos de
artistas que se apresentarem nas
procurando se adaptar ao código,
Durante o evento, funcionarão
serviço. A estação que fica em frenrevela Gisa, já motivado pelas
estações devem ser remunerados
várias oficinas para apresentar méte à superquadra 102 sul, por exemconstantes campanhas de defesa do
ou
iniciativa
pelo governo
todos de extração de fibras — os
"Alguém pela
pio. poderá abrigar somente postos
consumidor. Cerca de 80% das reestará
privada.
ganhanprocessos das libras de bananeira,
de serviços e lojas comerciais, enclamações em todo o país são resoldo com o merchandising das apretaquaraçu,
andaiá
e
lírio.
quanto a da 104 sul será reservada
vidas sem necessidade de acionar a
sentações. Os artistas não podem
aos eventos culturais.
Além disso, serão mostrados
Justiça. A coordenadora lembra
ser os bobos da corte.", afirma.
métodos para a produção de car"As
que é comum atualmente as grauAs salas para instalação de corapresentações deixarão de
tòes de visita, papéis coloridos, pades empresas chamarem a atenção
reios, postos telefônicos, postos
ser clandestinas", aplaude a flaudos compradores quando um propéis de carta, envelopes, cadernos e
tista Odete Ernest Dias, que, em
policiais, e comércio terão aproxiluminárias, entre outros produtos à
duto sai da fábrica com defeito.
madamente 400 metros quadraoutros países, sempre encontra arbase de papel artesanal.
Durante o Congresso, que terdos. Segundo José Gaspar. Nas
listas se apresentando cm espaços
mina hoje, a Emater/DF mostrou o
laterais das 21 estações das cidaA primeira oficina do DF foi
nas estações.
trabalho que vem desenvolvendo
des-satélite serão reservadas graninstalada em Samambaia. Hoje.
Esta é sua receita para o projeno DF. Extensionistas da empresa
des áreas para lojas maiores, coalém dos núcleos já montados, há
to cultural do metrô: uma boa
dão orientação sobre alimentação
mo supermercados.
uma oficina itinerante, que percoracústica do local e uma prograalternativa, saneamento básico, arre escolas e se apresenta em eventos
Artistas apoiam — As áreas
mação musical variada, com peças
tesanato. e ainda sobre a produção
reservadas para apresentações arpara fazer demonstrações do procurtas. "Todo espaço para a culartesanal de papel.
cesso de produção do papel.
tísticas serão administradas pela
tura é bem-vindo"resume.
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Crime

impune

nove anos, o jornalista Mário Eugênio foi assassinado
Há quando saía da Radio Planalto. No entanto, dos sete acusados
por sua morte, até hoje, dois ainda não foram a julgamento: os
agentes Divino José de Matos, o Divino 45, e Iracildo José de Oliveira.
Na época, o jornalista investigava a atuação de grupos de extermínio
que agiam no Distrito Federal e acabou chegando a nomes ligados á
cúpula da Secretaria de Segurança Pública do DF.
Disposto a ir fundo para desvendar os crimes, Mário Eugênio
fez uma série de denúncias através do Correio Brasiliense e do
programa de rádio que comandada na Planalto.
O Tribunal de Justiça anulou o primeiro julgamento,
que
condenava Iracildo José de Oliveira a pouco mais de dois anos
de prisão. O coronel da reserva do Exército, Lauro Melchíades
Rieth e o delegado Ary Sardclla foram retirados do
processo.
Eles só poderão ser incluídos se surgir um fato novo. Iracildo e •
Divino 45 deverão ser submetido a júri popular.
O fato é que um crime que abalou a cidade — e acabou'
sendo esclarecido depois de um trabalho intenso da
própria
imprensa e entidades ligadas aos direitos humanos — não teve,
ainda, todos os acusados punidos.
Lixâo desativado
A Secretaria do Meio Amao tomar a iniciativa, atendeu
biente determinou ao Serviço
a uma antiga reivindicação dos
de Limpeza Urbana que seja
moradores da área e também
desativada imediatamente a
levou em conta os transtornos
área de entulho localizada em
causados à população pelo lifrente ao portão principal do
xão. Os que continuarem joJardim Botânico, mais conhegando lixo na área estarão, a
cido como li.xào da Botânica. O
partir de agora, sujeitos a muisecretário Newton de Castro,
ta por danos ambientais.
Novo comodoro
Na eleição mais disputada
que seu oponente. Paulo
da história do clube, o cmQuintella. que tentava a reeleiçâo. Liderando a chapa
presário Ennius Marcus de
Moraes Muniz foi eleito onRenovaçào T runspar ente,
tem novo comodoro do Iate
Muniz promete cumprir o leClube de Brasília. Muniz obma de campanha e dar prioriteve 671 votos. 20 a mais do
dade aos esportes náuticos.
Salários ajudam Natal
Os servidores do governo
ainda apostam numa melliodo DF começam a receber
ri:i das vendas até o final de
hoje a primeira parcela do
dezembro, tendo em vista que
13% salário e, com isso. aua inflação dá claros sinais de
menta a expectativa do coestabilidade, corroendo memércio quanto à melhoria das
nos o poder de compra dos
vendas. Nos últimos 30 dias o
assalariados. O achatamento
comércio da capital federal
salarial verificado nos últimos
começou a dar sinais de quemeses vem sendo a explicação
da nas vendas devido â elevarecorrente de empresários c lição dos juros cobrados pelas
deranças sindicais da cidade
financeiras e também porque
a atividade econômica, em
para explicar o mau desempenho das vendas, especialmente
geral, reduziu seu ritmo.
Os empresários, contudo.
a partir de setembro.
PELA CAPITAL
Chegam amanhà ao Brasil os
atores do filme
Como Agitei para
Chocolate que, depois de treze semanas de exibição na
cidade, já foi visto
por 29 mil espectadores, um número
bem superior a outros filmes, como
A firma, que atraiu
um grande público.
Brasília está
mesmo se transformando na nova ca-

pitai da Bahia. Depois dos (rios
elétricos que arrastaram a população
para o Eixão na
Micarê Candango,
agora três grupos
baianos, no domingo, participam do
Salut Salvador, na
Academia de Tênis.
¦ O indice de até
2.212% dc aumento nos aluguéis, em
novembro, já está

levando boa parte
da classe média
que vive no Plano
Piloto a pesquisar
imóveis nas cidades-satélite. Aparlamentos de um
quarto devem chegar a CR$ 80 mil.
¦ O Cine Brasília
iniciou reforma para receber 100 artistas e convidados
para o 26° Festival
de Cinema que começa dia 24.

Jamil Bittar —01/04/93
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Exposição de artistas mineiros
As paisagens antigas de Minas
cas e a paisagem típica de montasao o tema da exposição que reúne
nhas. A cidade interiorana de Ouro
três renomados artistas plásticos
Preto é homenageada com pinturas
mineiros: Fani Bracher, Carlos
impressionistas dos grandes casaBracher e Inimá de Paula. Até o
rios que abrigaram personagens
próximo dia 25. os trabalhos podeimportantes da história brasileira.
rao ser vistos na Performance GaleInimá dc Paula marca com esta
ria de Arte.
exposição 50 anos de trabalho dediA exposição retrata Minas Gecados â pintura. A galeria fica na
rais, mostrando suas igrejas barroSCLS 116, bloco A, loja 7.
CINEMA
Eu Estive em Marte — Cultura Inglesa — 708/709 Sul (Fone: 244-5650). De
segunda a sexta-feira, às 19h e 21 h.
Sábado e domingo, às 16h, 18h 20h e
22h.
Na Linha de Fogo — Cine Park 1, às
14h30,16h50,19h10 e 21h30. Ação.
O Fugitivo — Cine Park 2 (Fone: 2343336), ás 14h, 16h20, 18h40 e 21 h.
Drama.
Sol Nascente — Cine Park 3 (Fone:
234-3336) às 16h30, 18h50, 21h10. Drama.
Como Água Para Chocolate — Cine
Park 4 (Fone: 234-3336) às 14h30,
• 16h40,18h50 e 21 h. Drama.
O Dcmolidor — Cine Park 5, ás 15h,
17h10,19h20 e 21h30. Ação.

O Alvo — Cine Park 6 (fone 234-3336),
às 16h, 17h50, 19h40 e 21h20. Ação.
Top Qang 2 - A Missão — Cine Park
7 (Fone: 234-3336) às 15h50, 17h40,
19h40 e 21 h30. Comédia.
Sintonia de Amor — Cine Park 8
(Fone: 234-3336) às 15h, 17h, 19h e
21h. Drama.
O Alvo — Karim — 110/111 Sul (fone:
225-1233), às 15h, 17h, 19h e 21h.
O DEmolidor — Cine Atlântida, no
Setor de Diversões Sul (Fone: 2241968). às 14h30, 16h40, 18h50, 21h.
Ação.
Na Linha de Fogo — Cine Márcia, no
Conjunto Nacional (Fone: 225-0633),
às 15h, 17h 10, 19h20 e 21h30. Ação.

A partir de 21 horas de sábado, você
já tem o Jornal do Brasil de domingo
em Brasília, nos seguintes locais:
? O fotógrafo Jamil Bittar,
do JORNAL DO BRASIL, foi
o ganhador do Prêmio OK de
Jornalismo com a foto Ruídos,
publicada em abril deste ano.
Jamil Bittar formou-se emjornalismo e fotografia pela Universidade de Brasília e desde
1975 atua na imprensa de Brasilia, já tendo trabalhado em
¦ vários órgãos de imprensa,
como Jornal de Brasília, José,

Jornal da Semana Inteira, O
Globo e Correio Brasiliense.
No JORNAL DO BRASIL há
cinco anos, Bittar, com 43
anos, vem acompanhando momentos importantes e histôricos da política brasileira,
atuando em coberturas no Congresso Nacional e no Palácio
do Planalto. A fotografia premiada pela Fundação OK foi tirada na Esplanada dos Ministérios.

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
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José Roberto Ser

Jü'

'Sherlock'
Músico

Sv.
"Não
tenho a menor
quilos.
dúvida de que vou recuperá-lo,
pois um instrumento destes só
tem validade para profissionais", acredita.
Os dois receptadores foram
presos .por policiais da 10a DP
(Botafogo) durante um encontro, forjado pelo músico, no
Centro da cidade, dia 20 de
setembro. Alexandre Tadeu da
Silva Martins, 27, e Luiz Marceio da Silva Martins, 30, respondem a inquérito por receptação dolosa.
O trabalho foi uma verdadeira via crucis. Carlos contatou mais de 300 pessoas, só no
Brasil: "Formou-se uma corrente, até o Paulo Coelho encontrei uma vez e pedi ajuda",
confessa. Uma amiga colocou
seu nome na corrente de Santo
Expedito — considerado o senhor das causas impossíveis.
Os instrumentos foram localizados através de informações
obtidas por um aluno em Vitória, onde os receptadores tentaram vendê-los.

Dono encontra
'instrumentos
que
¦

foram roubados
in DANIELA SCI1UBNEL
os ventos sopram a
Todos
favor do instrumentista
h Carlos Malta. Para achar os
. quatro saxofones da marca
. francesa Selmer— a melhor do
. mundo—, um flautim de prata
' e uma flauta chinesa artesanal
Di-Zi — presente de um músico canadense —, roubados de
seu apartamento em 4 de julho,
ele deu uma de Sherlock Hol,mes, conduziu uma investigação particular e recuperou cinco deles, dois meses e meio
depois. Os instrumentos valem
em torno de USS 30 mil (CRS
5.8 milhões).
O único instrumento que
falta ser encontrado é o maior
e mais pesado: um sax-baritono de cerca de um metro e oito

ü
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Cerca de 250 mil pessoas visitaram barracas que vendem os
produtos c a^mfiíãst$icm^th países e 27 estados brasileiros no*

Meteorologia
promete
feriado

com

muito

""" O Serviço de Meteorologia
informa: o tempo é bom e a
temperatura melhor ainda para
viajar e relaxar no feriadão que
forneça hoje. No litoral ou na
serra, o sol vai servir de compa"tthia
para quem quer fugir do
corre-corre da cidade. Portanto,
mochila na mão e pé na estrada
é uma boa pedida. Não esquecer, contudo, de fazer um checkup completo no carro. E quem
"vai viajar de ônibus
pode ficar
tranqüilo. Serão colocados em
circulação 1.200 ônibus extras.
Mesmo assim, vale a dica: como
a procura está grande para a
Região dos Lagos, Região Ser¦'Pana,
Minas Gerais c Espírito
Santo, é bom garantir loao as
passagens.

sol

Quem preferir ficar poderá
adiantar as compras de Natal
nos shoppings, que abrem amanhã e domingo, e ainda levar a
criançada. Haverá recreação no
Norteshopping e no Ilha Plaza
Shopping. Os supermercados,
bancos. Correios e comércio
não abrem na segunda-feira.
Trens e barcas funcionam normalmenteno sábado e domingo,
mas vão ter horário especial no
feriado. A Políca Rodoviária
inicia a Operação Proclamaçuo
da República, das 16h de hoje
até a manhã de terça-feira, e reconienda aos motoristas cautela e o
uso de cinto de segurança. Seguindo todas as dicas, é só relaxar
e ter um bom feriado.

O QUE FUNCIONA E O QUE NÃO FUNCIONA
Estradas
— A
partir
das 16h de
hoje mais
de 600 poli- b
ciais estão nas estradas
com radares e bafômetros. Para a região dos
Lagos, recomenda-se o
acesso pela Estrada Niterói-Manilha, seguindo
pela RJ 104 (Boa Esperança). O acesso à Região
Serrana está normal.
Ônibus —
A previsão
é de que 42 i5
mil pessoas
deixe m o
Rio ainda hoje. Serão co• locados
em circulação
1.200 ônibus extras.
j
PonteAérea —
No domingo, os vôos
serão redu/idos no início da tarde
até a noite. No feriado,
os últimos vôos saem do
Rio e de São Paulo às
22h30.
Shoppings — No Ilha
Plaza, as lojas estarão
abertas normalmente no
sábado, das 10 às 22h, e
no domingo, das 14h às
20h. O Norteshopping
abre no domingo para
, compras das 14h às 20h.
No feriado, funcionam
apenas as praças de alimentação. O Rio Sul e o
Plaza Shopping Niterói
abrem normalmente no
sábado.

Supermercados —
Abrem normalmente
amanhã. No domingo,
das 8h às 14h. Não abrem
no feriado.
Metrô — Funciona normalmente amanhã e no
feriado, das 6h às 23h.
Não funciona domingo.
Feiras — Funcionam
normalmente no fim de
semana e no feriado.
Farmácias — Estarão abert a s
no
domingo e n
no feriado.
Barcas — Normais no
sábado e no domingo
com intervalos de 30 minutos. No feriado, terão
horários de domingo.
Trens — Trens da Leopoldina e da Central do
Brasil funcionam normalmente. Na segunda-feira,
terão horários de domingo.
Correios
— As agências abrem
até 12h de
sábado, exceto as de Copacabana e
da Rodoviária Novo Rio,
que funcionam até 17h. O
correio não vai abrir no
domingo. No feriado
funcionam apenas as
agências de Copacabana
e da Rodoviária, até 12h.

F
Feira

da

Providência

é

inaugurada

Organizadores esperam um milhão de
pessoas visitando 500 estandes até domingo
V V I I
^
AV YXXXI
representam 35 países e 27 estados
com a dança do árabe Amilcar
Ceará, para levar uma autêntica
"Esperamos
Feira da Provibrasileiros.
Cortez. 48 anos.
arrecadar
toalha de renda para casa é preciso
dência — com o
em
dias
USS
1.5
milhão",
No estande de Portugal, as pesquatro
?
desembolsar
CRS 95 mil.
slogan Uma quesdisse o diretor geral da feira, almisoas se deliciavam com bolinhos de
A
novidade
no setor nacional é a
tão de solidarierante Ricardo Antônio da Veiga
bacalhau e pastéis de Santa Clara, a
Praça
de
Alimentação.
dade — foi aberta
No setor in"Recordo
Cabral. A segurança é feita por 200
CRS 200 cada.
a minha
ternacional,
dos
ontem, ao meiocinco
paises que
terrinlia". disse o português José
policiais militares, 150 fuzileiros
voltaram a participar — Rússia.
dia, no Riocentro, pelo cardeal-arnavais, 50 homens do Corpo de
Antônio Alves, 56 anos. Garantir o
México, índia, Suiça e Senegal —. a
cebispo do Rio, Eugênio Sales. O
Bombeiros c 50 da Policia Civil.
bacalhau do Natal sai a CRS 3 mil.
Tailândia
traz uma variedade de
Leonel
Brizola e o vicegovernador
As comidas típicas e os produtos
o mesmo preço de um lenço com
como
Gilberto
televisores, rádios,
Ramos
produtos
prefeito
participaimportados continuam sendo as
franjas. Sc a situação financeira estelefones
e
vídeos.
ram da solenidade, que contou com
atrações. Na barraca da França, o
ta ruim para todos, na barraca do
a apresentação da Banda do Corpo
Este ano, os ingressos darão dicheiro dos perfumes seduziu os visiJapão
amuletos de tamanhos variade Fuzileiros Navais e do Coral da
reito
a concorrer ao sorteio de sete
tantes que tiveram que enfrentar
dos despertavam o interesse de
Faculdade Souza Marques. O hasvideocassetes
e três carros (dois Esuma grande fila para pagar CRS
quem acredita que a imagem do
teamento das bandeiras Nacional e
corts
13,2 mil por um vidro de Poisou
e
um
Gol).
O sorteio será no
Buda traz sorte e riqueza. Às faixas
do estado foi feito respectivamente
(Dior). A garrafa de vinho varia de japonesas,
dia
20.
Loteria
Federal. Dupela
que sempre fazem a capelo cardeal e pelo governador.
CRS 1.5 mil a CRS 3,5 mil e os
rante a feira, também acontece a 3J
beça dos jovens, estão a CRS 300.
Segundo os organizadores, até
queijos de CRS 1.2 mil a CRS 1.4
etapa do 1 Circuito Peão Boiadeiro
Passando do Sushi ao azeite de
domingo um milhão de pessoas vimil. A barraca El Gebal. de comida
dendê, na barraca da Bahia o acado Rio. O ingresso custa CRS 300 e
sitarão os cerca de 500 estandes que
árabe, atraiu a atenção das pessoas
rajé custa CRS 300. No estande do
a feira funcionará de I2h ás 23h.

Leite

I
Passos

sai

da

liderança

Eleição

em

faculdade
de

Maia

sem

A renúncia do vereador Wilson Leite Passos (PPR) à liderança do governo César Maia na Cámara não surpreendeu seus
colegas, que se limitaram a ouvir
o discurso da tribuna do plenário,
no fim da tarde de ontem. Passos
não revelou seus motivos, alegando que a carta de renúncia não
mais pertencia a ele, mas ao prefeito César Maia.
A renúncia de Passos já era
esperada pela maioria dos vereadores, unânimes em dizer que ele
não era o negociador do prefeito
na Casa. O líder do PDT, Fernando William, chegou a dizer que
Passos renunciou ao que nunca
fora. O líder do PMDB, José Moraes, que de fato era o negociador
do prefeito na Câmara, deve assumir a liderança quando retornar
dos EUA, no dia 18.
IPTU — Sexta-feira passada,
quando César Maia esteve na Câ-

Praça

ganha

reforma

eausar

surpresa
caso

mara para debater com os vereadores o projeto do IPTU, ele autorizou publicamente José
Moraes a negociar os pontos polêmicos com os parlamentares.
Ontem, Maia optou por fazer elogios a Passos, que chegou a votar
contra projetos do Executivo, como o que criava a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
"Lastimo
muito que o vereador tenha preferido desenvolver
sua atividade na Câmara fora da
condição de representante do governo", comentou ontem o prcléito, evitando polêmicas. Maia afirmou seu respeito "pelo trabalho"
do vereador e elogiou seu "comportamento ético".
Não é recente o distanciamento de Leite Passos do prefeito.
Além de negar apoio em votações
importantes para o Executivo,
Passos teve vetados por Maia vários projetos de sua autoria. A

Prefeitura

atuação apagada de Leite Passos
ficou evidente quando Maia consolidou sua base de apoio na casa.
que lhe garantiu seguidas vitórias.
Passos e os integrantes deste grupo se tratavam com a mesma distância que o lider mantinha do
governo. Sua renúncia era esperada lia cerca de 15 dias. quando o
vereador Américo Camargo (PL)
renunciou ao cargo de vice-lider
do governo.
O O deputado estadual Tito
Ryff (PDT) tomou posse ontem à
tarde na secretaria de estado de
Obras e Serviços Públicos. Na
cerimônia que o nomeou secretario e lotou o auditório da secretaria, Ryff fez um discurso sobre o
seu antecessor, o deputado Bocayuva Cunha, morto em setembro.
Ele ressaltou "a grande responsabilidade de terminar os projetos em andamento".

suspeita

de

de
fraude

floricultura
Mais uma praça do Rio amanheceu enfeitada de flores ontem
e foi visitada pelo prefeito César
Maia — desta vez, em Copacabana. A Praça Manoel Campos da
Paz, mais conhecida como Praça
do Inhangá, no Posto 3, foi reformada pelo espanhol José Henriques, dono da floricultura vizinha
— a Roseira do Inhangá —, e
ganhou três postes de iluminação
da Rioluz. Onde só havia sujeira e
mendigos dormindo, serão vendidas em tempo integral azaléias,
samambaias, margaridas, bicosde-papagaio e violetas.

e

adia

A briga travada na quarta-feira pelas empreiteiras Engelopes
Indústria e Comércio Ltda. e
Construtora London Ltda. pela
execução de um pacote de obras
avaliado em USS 200 mil levou á
suspensão da abertura dos envelopes da tomada de preços 73/93
relativa ao pacote e â abertura de
sindicância pela secreatria municipal de Obras por determinação
do secretário Márcio Fortes.
Durante a abertura dos envelopes, a Engelopes, através de seu
representante, João Lopes da Silva Filho, tentou impugnar a proposta da London alegando falsificação de documentos. A London

vira

licitação

acusou a Engelopes de manipular
a licitação em seu favor de comuni acordo com as concorreutes. Na ocasião, a representante
da London, Marlene Santos, disse
que podia provar a denúncia com
a gravação de um telefonema que
recebeu no dia 9 da Engelopes.
Ela contou ao presidente da
comissão de licitação, Júlio Azevedo Braga, que os representantes
da Engelopes teriam dito que estavam reunidos com as demais
licitantes para definir quem seria
a vencedora. A abertura dos envelopes foi suspensa por Júlio, que
decidiu encaminhar a documentação apreendida para perícia.

de

polícia
A eleição do novo diretório acadêmico de Direito da Faculdade
Cândido Mendes, em Ipanema,
acabou transformando-se na madrugada de ontem em caso de policia. Interceptados por policiais civis
que passavam perto da faculdade
na noite de quarta-feira, os estudantes de Direito Alexandre Sanipaio de Martino, de 20 anos, e Júlio
Luiz Dutra Sampaio Júnior, o l:.\quilo, 25. foram presos na I3;1 DP
(Copacabana) junto com técnico de
contabilidade Antônio Henrique
dos Santos Loja, 25. e Givanildo da
Conceição, 25. por formação de
quadrilha. Alexandre, Antônio e
Givanildo foram flagrados armados e também enquadrados por
porte ilegal de arma.
Alexandre e Esquilo, alunos da
Cândido Mendes, eram simpatizantes de uma das chapas que concorriam as eleições, a Laranja, e vinham, segundo membros da chapa
Verde, ameaçando os partidários
da chapa rival desde terça-feira. Na
noite de quarta, eles foram â Candido Mendes em companhia de Givanildo e Antônio. Nos arredores
da faculdade, o grupo foi revistado
pelos policiais civis Ivany da Costa
Cardoso e Marco Antônio Barroso
Nakamura, depois de alertados por
simpatizantes da Verde.
Os policiais encontraram com
Alexandre uma pistola Taurus carregada com 12 balas e dois pentes
de munição intactos, além de 13
projéteis. Com Antônio, foi apreendido um revólver Rossi calibre 38 e
farta munição. Já Givanildo portava uma pistola, munição e coldre.
Na delegacia, os três rapazes foram
enquadrados pelo delegado Luiz
Carlos Sarmet Franco.
O destino dos alunos envolvidos
na briga do diretório está nas mãos
da Comissão Eleitoral du láculdade, presidida pelo juiz Paulo César
Salomão e pela professora Patrícia
Serra.
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Gávea

é

embargada

Condomínio de luxo destrói Mata Atlântica e tem 22 casas onde devia haver duas
Fotos da Michol Filho
""¦f
Fiscais da Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente cmbarguram ontem uma obra irreguiar no Condomínio Canto e
Mello, na Gávea. A casa do comerciante José Ernâni Campeio
de Souza estava sendo construída
desrespeitando o limite de 100
metros acima do nível do mar,
além de ter destruído parte da
vegetação de Mata Atlântica no
Morro da Gávea. O comerciante
tem 30 dias para apresentar um
plano de recuperação, que inclui
demolição da obra e replantio de
espécies nativas.
Segundo o procurador do
Meio Ambiente e Urbanismo do
município, Francisco Sampaio,
que acompanhou o embargo
com o secretário Alfredo Sirkis,
todo o condomínio está em situaçào irregular. Construído em
área de restrição à ocupação urbana, só poderia ter duas casas
A casa de quatro andares de José Ernani de Souza está
quase pronta, mas desrespeita limite
em seus dois lotes. Hoje o condomínio tem 22 casas em um
terreno de 70 mil metros qua¦ ..
drados. A advogada Maria GoV-'
"¦
Xv
¦ ¦,
mrn^.
.
I*
retti Santos, que defende os moradores, afirma, entretanto, que
a única irregularidade está na
localização de algumas casas.
Crime ambiental — Entre
os moradores estão o cineasta
Walter Saltes Júnior, o neurocirurgião Paulo Niemeyer e a cantora Vera Canto e Mello, cuja
família é dona do terreno, onde
afirma estar instalada há 25 anos.
"Os
proprietários cometem crime
ambiental porque se julgam acima
da lei", acusou Sirkis. "É uma
operação política porque os moradores são de classe média e o
secretário quer que sirvam de
exemplo", rebateu a advogada do
condomínio. Ela acredita que se
as casas de luxo não estivessem lá.
haveria no terreno uma favela.
WwKÜi
*4 tS?:
A batalha jurídica para desoDo terraço da mansão, com piscina e te/lias coloniais, a vista de Ipanema. Lagoa e do Morro Dois Irmãos
cupar a área já se arrasta há quatro anos. De acordo com Maria
Goretti, o município multava as
Mansão de 4
e 7 banheiros
casas por irregularidades mas
quartos
continuava cobrando o IPTU. InO comerciante José Ernani
de Lima, a casa tem chão de tárários. Seis dos oito — entre carconformados, os moradores enCampeio de Souza è dono de uma
buas corridas, telhas coloniais e
pinteiro, pintor, pedreiro e sertraram com uma ação da 8" Vara
loja de objetos de decoração para
hidromassagem no banheiro reventes — que trabalhavam na
de Fazenda Pública, pedindo susbanheiros no shopping da Gávea.
vestido de mármore.
obra embargada ontem dormiam
pensão das multas até a regulariA casa que construía no CondoDas janelas vê-se Ipanema, Laem um quarto de madeira, de dez
zação da área. Logo em seguida,
minio Canto e Mello tem quatro
metros quadrados. Os fiscais desgoa e o Morro Dois Irmãos, além
o município e o Ministério Públiandares, com sala, quatro quarda Favela da Rocinha. O secretacobriram ainda no condomínio
co do Estado entraram com ação
tos, sete banheiros e piscina no
rio Alfredo Sirkis apontou outra
uni platô onde seria construída
na 9a Vara pedindo que a família
terraço. Quase pronta, segundo o
irregularidade na obra: condições
outra casa, também embargada,
Canto e Mello demolisse as casas.
encarregado da obra Manoel José
insalubres do alojamento de opecujo dono ainda não ò conhecido.
¦
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/í.v crianças do Abrigo Maria Imaculada vem de 17 favelas próximas
Abrigo

que

ampara

135

crianças

fechar
poderá
Disque 261-5958 e fuça justiça
governo sempre foram rejeitados,
com as próprias mãos. Antes que
desde o final do século passado,
alguém se assuste, o slogan não foi
quando dona ldalina da Fonseca
divulgado por alguma instituição
Pessoa c Silva, amiga intima da
favorável a grupos de extermínio.
família imperial, escandalizou a alTrata-se apenas de uma estratégia
ta sociedade ao abrigar, em sua
de marketing do centenário Abrigo
própria casa — um sobrado no
Maria Imaculada, no Rocha, para
Centro — crianças abandonadas e
conseguir doações que garantam os
sobreviventes de incêndios e pestes.
USS 30 mil (CRS 5,8 milhões) gasO abrigo está instalado no Rotos a cada mês com 135 crianças
cha há mais de meio século. A lapobres de 17 favelas próximas.
milia da pedagoga Clélia Sílvia
Uma manifestação dos 29 funGravina,
presidente atual, assumiu
cionários do abrigo não chegou a
a
direção
da casa, que agora se
parar o trânsito ontem de manhã,
depara com uma grave crise. Das
em frente ao número 1.422 da Rua
135 crianças, de idade entre 2 e 8
Ana Néri, mas irritou alguns apresanos,
apenas 15 dormem no amplo
sados motoristas com a distribuicasarão:
são órlãos ou meninos e
ção do original apelo, impresso em
"As
meninas
ameaçados
de estupro ou
centenas de panfletos.
entidamorte pelos próprios pais.
des filantrópicas vêm caindo em
Os outros, que ainda têm famidescrédito. Mas, além do ceticismo,
lia, permanecem das 7h ás 18h, de
a falta de dinheiro também espantou muitos doadores nos últimos segunda a sexta-feira, no Maria
Imaculada, onde recebem cinco retempos", comentou a diretora,
feições
Paula Ramalho.
por dia, ensino pré-escolar,
História — A entidade, funda- aulas de teatro, música, colagem e
da em 1893 por uma prima do Mapintura, além de atendimento médirechal Deodoro da Fonseca, perdeu co e psicológico. A maioria tem
em um ano cerca de 1.500 doado- família em favelas como a da Manres. E corre o risco de fechar, caso gueira, Telégrafo, Rato Molhado.
Metrô. Tuiuti, Jacaré, Jacarezinho
não cresça a lista atual de cinco mil
colaboradores. Convênios com o e Vila Noel Rosa.
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ITAIPU
JW BINACIONAL
EDITAL
ALIENAÇÃO BINACIONAL 002/93
GUINDASTES PEINER, BALANÇA RODOVIÁRIA
E MÁQUINAS DE GELO
A ITAIPU BINACIONAL comunica que estão á venda, nas condições
em que se encontram, os lotes de equipamentos abaixo identificados,
inserviveis para a Entidade
GRUPO I - GUINDASTES APORTICADOS PEINER
Lote I - 1 (um) Guindaste Aporticado de torre giratório, tipo Peiner.
modelo VTN -1401. capacidade 20/60 toneladas.
Lote 2 - 1 (um) Guindaste Aporticado de torre giratória, tipo Peiner.
modelo VTN-1401, capacidade 20/60 toneladas.
Lote o - 1 (um) Guindaste Aporticado de torre giratória, tipo Peiner,
modelo VTN-1401, capacidade 20/60 toneladas.
GRUPO II - BALANÇA RODOVIÁRIA/ MÁQUINAS DE GELO
Lote I - 1 (uma) Balança Rodoviária, capacidade para 60 toneladas.
modelo 81 5/LM, série n° 3030, marca Chialvo.
Lole 2 - 27 (vinte e sete) Máquinas para fabricar gelo em escamas,
modelo M/60, marca North Slar.
Os proponentes deverão, obrigatoriamente, realizar visita para idenlilicação dos lotes de equipamentos objetos desta alienação, contatando com o Departamento de Armazenagem — Divisão de Alienações,
pelo telefone (045) 522-1313, Ramais 838/840/842, obedecendo a
data e horário estabelecidos pela ITAIPU
As visitas deverão ser realizadas no periodo de 15/11 a 10/12/93,
no horário das 9 às 1 2 e das 1 5 às 1 7 horas, oportunidade em que os
"Certificado
proponentes receberão da ITAIPU o
de Visita"
Os"Documentos
preços mínimos de venda, para cada lote. estão estabelecidos
nos
de Alienação".
Os preços propostos serão atualizados monetariamente "pro-ratadie". com base na laxa Referencial - TR. calculada geometricamente,
desde a data da apresentação da proposta até o efetivo pagamento.
As propostas referentes a essa alienação serão recebidas em Sessão
Pública de Recebimento e Abertura, a ser realizada às 16 horas (horário
brasileiro de verão) do dia 13/12/93, no Auditório do Centro de
Recepção de Visitantes, da Itaipu Binacional à Rodovia Ciudad dei
Este/Usina de Itaipu - Paraguai.
As propostas poderão ser também remetidas antecipadamente pelo
Correio ou entregues pessoalmente no endereço abaixo, sendo que,
nesses casos, somente serão consideradas as que forem recebidas pela
Divisão de Alienações até às 18 horas do dia anterior (10/12/93) ao
determinado para a realização da Sessão Pública do Recebimento e
Abertura, em envelopes lacrados e identificados (Alienação Binacional
002/93).
ITAIPU BINACIONAL
Depto de Armazenagem — Divisão de Alienações
Av Tancredo Neves, Km 14.5
85856-970 - Foz do Iguaçu - PR
O(s) formulário(s) para apresentação da(s) proposta(s) bem como
os Documentos de Alienação deverão ser obtidos nos endereços
abaixo por pessoa devidamente credenciada pelo proponente no
. periodo de 15/11 a 10/1 2/93.
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS:
-Divisão de Alienações
Usina Hidrelétrica de Itaipu
Av Tancredo Neves, Km 14,5
' Fone
(045) 522-1313 Ramais 838/840/842
•Foz do Iguaçu PR
Divisão de Compras Especiais Divisão de Compras
Rua Comendador Araújo, 551 Calle de La Residenta, 1 075
Fone(041)321 -4239 Fone 207-1 61 - Ramal 4542
Curitiba Paraná
Assunção
Paraguai

' -V."-.
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Manifestação
Cerca de 100 funcionários demitidos da Beneficência Portuguesa realizaram ontem manifestação reivindicando o pagamento
de seus direitos trabalhistas. Pela
manhã, eles cobraram pedágio e
fizeram passeata nas ruas próximas ao hospital. Por volta de
meio-dia, eles tentaram ocupar o
refeitório. Nas últimas semanas.
400 dos 2.3 mil funcionários foram demitidos e mais 200 devem
engrossar a lista de dispensas nos
próximos dias.

Blitz liberta
Glauler Vinhosa
de Luci. 17 anos. seqiiestrado em São
Oonçalo, foi liberta-

jovem seqüestrado
do numa blitz da Po- presos Davis Hainlícia Rodoviária em sellner, 24, e SebasItaboraí. Ele estava
na porta-malas de tiào Carlos Pereira
um Apoio. Foram da Fonseca. 26.

Bando rouba carros de
garagem
homens
e
um
menino
o
Logus
Quatro
placa MQ 6586 e o Voyaaparentando ter apenas 8 anos in- ge ZQ 2066. na madrugada de
vadiram o Edifício Chateau de ontem. O bando, armado com reChantilly, na Rua Cinco de Julho vólveres, rendeu o vigia João Péri388, em Copacabana, e roubaram cies Pontes por volta de 2h30.

Pai reconhecido
O corpo de Jardelino Caetano
da Silva, de 52 anos. pai do corredor Robson Caetano, será enterrado ás 91i de hoje no Cemitério
São Francisco Xavier, no Caju. O
corpo foi velado apenas por poticos parentes. O corredor esteve
ontem á tarde no Instituto Médico-Legal para reconhecer o cadáver e pagou o enterro. Mecânico
biscateiro, Jardelino eslava num
bar do Rio Comprido quando,
numa discussão, recebeu uma lácada no peito.

Segundo a pesquisa Marplan APA (Alto Ibder Aquisitivo), o Jornal do Brasil tem o maior número de leitores no segmento executivos classe
AB. No Rio é o jornal líder entre os líderes. Por isso, se você
quer falar com quem tem real poder de compra, o melhor negócio é anunciar
seus produtos e serviços no JB. É no Jornal do Brasil que estas
pessoas encontram informação com a credibilidade que elas precisam para
decidir Resumindo: quem não troca qualidade por quantidade anuncia no JB. Jornal do Brasil. Líder onde realmente interessa.
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As criamas do Abrigo Maria lmaculada vent de 17 favetas proximas
Abrigo
que

ampara

135

crianças

fechar
poderá
Disque 261-5958 e faça justiça
governo sempre foram rejeitados,
com as próprias mãos. Antes que
desde o final do século passado,
alguém se assuste, o .slogan não foi
quando dona Idalina da Fonseca
divulgado por alguma instituição
Pessoa e Silva, amiga íntima da
favorável a grupos de extermínio.
família imperial, escandalizou a alTrata-se apenas de uma estratégia
ta sociedade ao abrigar, em sua
de marketing do centenário Abrigo
própria casa — um sobrado 110
Maria Imaculada, no Rocha, para
Centro — crianças abandonadas e
conseguir doações que garantam os
sobreviventes de incêndios e pestes.
USS 30 mil (CRS 5.8 milhões) gasO abrigo está instalado no Rotos a cada mês com 135 crianças
cha
há mais de meio século. A lápobres de 17 favelas próximas.
milia
da pedagoga Clélia Silvia
Uma manifestação dos 29 fimGravina,
presidente atual, assumiu
cionários do abrigo não chegou a
a
direção
da casa, que agora se
parar o trânsito ontem de manhã,
depara
com
uma grave crise. Das
em frente ao número 1.422 da Rua
135 crianças, de idade entre 2 e 8
Ana Néri. mas irritou alguns apresanos, apenas 15 dormem no amplo
sados motoristas com a distribuicasarão: são órfãos 011 meninos e
ção do original apelo, impresso em
meninas ameaçados de estupro ou
centenas de panfletos. "As entidamorte
des filantrópicas vêm caindo em
pelos próprios pais.
Os outros, que ainda têm famídescrédito. Mas. além do ceticismo,
lia. permanecem das 7h ás I Nh. de
a falta de dinheiro também espansegunda a sexta-feira, 110 Maria
tou muitos doadores nos últimos
Imaculada, onde recebem cinco retempos", comentou a diretora.
j
feições por dia, ensino pré-escolar,
Paula Ramalho.
aulas de teatro, música, colagem e
História — A entidade, fundada em 1893 por uma prima do Mapintura, além de atendimento médico e psicológico. A maioria tem
rechal Deodoro da Fonseca, perdeu
em 11111 ano cerca de 1.500 doadofamília em favelas como a da Manres. E corre o risco de fechar, caso gueira. Telégrafo, Rato Molhado,
não cresça a lista atual de cinco mil
Metrô. Tuiuti, Jacaré. Jacarezinho
colaboradores. Convênios com o e Vila Noel Rosa.

¦¦
ITAIPU
V m. BINACIONAL
EDITAL
ALIENAÇÃO BINACIONAL 002/93
GUINDASTES PEINER, BALANÇA RODOVIÁRIA
E MÁQUINAS DE GELO
A ITAIPU BINACIONAL comunica que estão à venda, nas condicões
em que se encontram, os lotes de equipamentos abaixo identificados,
inserviveis para a Entidade.
GRUPO I - GUINDASTES APORTICADOS PEINER
Lote 1 - 1 (um) Guindaste Aporticado de torre giratória, tipo Peiner,
modelo VTN -1401. capacidade 20/60 toneladas.
Lote 2 I (um) Guindaste Aporticado de torre giratória,
"toneladas.tipo Peiner
modelo VTN-1401. capacidade 20/60
Lote 3 - I (um) Guindaste Aporticado de torre giratória, tipo Peiner.
modelo VTN -1 401, capacidade 20/60 toneladas.
GRUPO II - BALANÇA RODOVIÁRIA/ MÁQUINAS DE GELO
Lote l - 1 (uma) Balança Rodoviária, capacidade para 60 toneladas
modelo 81 5/LM, série n» 3030. marca Chialvo.
Lote 2 - 27 (vinte o sete) Máquinas para fabricar gelo em escamas
modelo M/60, marca North Star.
Os proponentes deverão, obrigatoriamente, realizar visita para identificação dos lotes de equipamentos objetos desta alienação, contatantio com o Departamento de Armazenagem — Divisão de Alienações,
pelo telefono (045) 522-1313, Ramais 838/840/842. obedecendo a
data e horário estabelecidos pela ITAIPU.
As visitas deverão ser realizadas no periodo de 15/11 a 10/12/93,
no horário das 9 as 1 2 e das l 5 às 17 horas, oportunidade em que os
proponentes recebetào da ITAIPU o "Certificado de Visita"
Os preços mínimos de venda, para cada lote. estão estabelecidos
nos "Documentos de Alienação".
Os preços propostos serão atualizados monetariamente "pro-ratadie , com base na Taxa Referencial - IR, calculada geometricamente,
dosde a data da apresentação da proposta até o efetivo pagamento.
_ As propostas referentes a essa alienação serão recebidas em Sessão
Pública
de Recebimento e Abertura, a ser realizada às 1 6 horas (horário
brasileiro de verão) do dia 13/12/93. no Auditório do Centro
de
Recepção de Visitantes, da Itaipu Binacional à Rodovia Ciudad dei
Este/Usina de Itaipu - Paraguai.
As propostas poderão ser também remetidas antecipadamente
Correio ou entregues pessoalmente no endereço abaixo, sendo pelo
nesses casos, somente serão consideradas as que forem recebidas que,
Divisão de Alienações até às 18 horas do dia anterior (10/12/93) pela
ao
determinado paia a realização da Sessão Pública do Recebimento e
Abertura, em envelopes lacrados e identificados (Alienação Binacional
ÍTA/PU BINACIONAL
Depto de Armazenagem — Divisão de Alienações
Av Tancredo Neves. Km 1 4,5
.. 85856-970 - Foz do Iguaçu - PR
O(s) formulário(s) para apresentação da(s) proposta(s) bem como
os Documentos de Alienação deverão ser obtidos nos endereços
abaixo por pessoa devidamente credenciada pelo proponente no
período de 15/11 a 10/1 2/93.
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS:
— Divisão do Alienações
• Usina Hidrelétrica de Itaipu
¦V Av. Tancredo Neves. Km 14,5.
Fone (045) 522-1 31 3 Ramais 838/840/842
Foz do Iguaçu - PR
de Compras Especiais Divisão de Compras
^"Divisão
Rua Comendador Araújo. 551 Calle de La Residenta. 1075
^.Fone (041) 321-4239 Fone 207-1 61 - Ramal 4542
Curitiba - Paraná
Assunção - Paraguai
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Gávea

é

embargada

Condomínio de luxo) destrói
destroi Mata Atlântica
Atlantica e tem
tern 22 casas onde devia haver dua§,
dua|
Folos
rte Mlchol Flllio
Fiscais da Secretaria Extraor
dinária do Meio Ambiente embargaram ontem uma obra irreguiar no Condomínio Canto e
Mello, na Gávea. A casa do comerciante José Ernâni Campeio
de Souza estava sendo construída
desrespeitando o limite de 100
metros acima do nível do mar,
além de ter destruído parte da
vegetação de Mata Atlântica no
Morro da Gávea. O comerciante
tem 30 dias para apresentar um
plano de recuperação, que inclui
demolição da obra e replantio de
espécies nativas.
Segundo o procurador do
Meio Ambiente e Urbanismo do
município, Francisco Sampaio,
que acompanhou o embargo
com o secretário Alfredo Sirkis,
todo o condomínio está em situaçào irregular. Construído em
área de restrição à ocupação urSSWH9II
bana, só poderia ter duas casas
tle quatro andares ae Jose Ernani de Souza está
quase pronta, mas desrespeita limite da prefeitura
em seus dois lotes. Hoje o condomínio tem 22 casas em um
terreno de 70 mil metros quadrados. A advogada Maria Go"\' .*Sy wS^v
retti Santos, que defende os moradores, afirma, entretanto, que
a única irregularidade está na
localização de algumas casas.
Crime ambiental — Entre
os moradores estão o cineasta
Walter Salles Júnior, o neurocirurgião Paulo Niemeyer e a cantora Vera Canto e Mello, cuja
família é dona do terreno, onde
afirma estar instalada há 25 anos.
"Os
proprietários cometem crime
ambiental porque se julgam acima
da lei", acusou Sirkis. "É uma
operação política porque os moradores são de classe média e o
secretário quer que sirvam de
exemplo", rebateu a advogada do
vcondomínio. Ela acredita que se
r
as casas de luxo não estivessem lá,
haveria no terreno uma favela.
A batalha jurídica para desoDo ti'mnv
terraço da mansão,
cupar a área já se arrasta há quamansiio, com piscina ec telhas
tellias coloniais,
colonial's, a vista de Ipancma,
Ipanema, Lagoa ec do Morro
Mono Dois Irmãos
Irmaos
tro anos. De acordo com Maria
Goretti, o município multava as
Mansão de 4
e 7 banheiros
casas por irregularidades mas
quartos
continuava cobrando o IPTU. InO comerciante José Ernani
de Lima, a casa tem chão de tárários. Seis dos oito — entre carconformados, os moradores enCampeio de Souza é dono de uma
buas corridas, telhas coloniais e
pinteiro, pintor, pedreiro e sertraiam com uma ação da S:| Vara
loja de objetos de decoração para
hidromassagem no banheiro reventes — que trabalhavam na,
de Fazenda Pública, pedindo susbanheiros 110 shopping da Gávea.
vestido de mármore.
obra embargada ontem dormiaji)
pensão das multas até a regulariA casa que construía no CondoDas janelas vê-se Ipanema. Laem um quarto de madeira, de dez
zaçào da área. Logo em seguida,
mínio Canto e Mello tem quatro
metros quadrados. Os fiscais désgoa e o Morro Dois Irmãos, além
o município e o Ministério Públiandares, com sala, quatro quarda Favela da Rocinha. O secretácobriram ainda no condomínio
co do Estado entraram com ação
tos, sete banheiros e piscina no
rio Alfredo Sirkis apontou outra
11111 platô onde seria construída
na 9a Vara pedindo que a família
terraço. Quase pronta, segundo o
irregularidade na obra: condições
outra casa. também embargada,
Canto e Mello demolisse as casas.
encarregado da obra Manoel José
insalubres do alojamento de opecujo dono ainda não é conhecido.

Blitz liberta

Manifestação
Cerca de 100 funcionários demitidos da Beneficência Portuguesa realizaram ontem manifestação reivindicando o pagamento
de seus direitos trabalhistas. Pela
manhã, eles cobraram pedágio e
fizeram passeata nas ruas próximas ao hospital. Por volta de
meio-dia, eles tentaram ocupar o
refeitório. Nas últimas semanas,
400 dos 2,3 mil funcionários loram demitidos e mais 200 devem
engrossar a lista de dispensas nos
próximos dias.

jovem seqüestrado
Glauter Vinhosa do numa blitz da Po- presos Davis HainRodoviária em seilnL,. 24 c
de Luci, 17 anos, seSebasltaborai. Ele eslava
em
Sao
tulo
Carlos Pereira
questrado
porla_malas de
Gonçalo, foi liberta- um Apoio. Foram da Fonseca, 26.

Suspeitos de assassinato presos
Três suspeitos de terem mata- da Mota, o detetive aposentado
do em agosto passado o líder co- Nelson dos Santos e a presidente
munitário Joacir Rodrigues da
Silva foram presos ontem em da Associação de Amigos e MoCampo Grande. São eles: o tercei- radores da Rua Soldado Antônio
ro-sargento do Exército Sebastião de Oliveira Rosimar de Miranda.

Pai reconhecido
O corpo de Jardelino Caetano
da Silva, de 52 anos, pai do corredor Robson Caetano, será enterrado às 9h de hoje no Cemitério
São Francisco Xavier, no Caju. O
corpo foi velado apenas por poucos parentes. O corredor esteve
ontem à tarde no Instituto Medico-Legal para reconhecer o cadáver e pagou o enterro. Mecânico
biscateiro, Jardelino estava num
bar do Rio Comprido quando,
numa discussão, recebeu uma lacada no peito.

DE UM PULINHO
UM ÔNIBUS
BRASILEIRO NA
COM A SOLETUR
¦b
E CONHECA
jjj||
O PAIS DÁS
AUSTRALIA
OLIMPÍADAS
DO SÉCULO XXI.
13 dias na AUSTRALIA
I
APENAS 10 VEZES DE US$ 575,00
8
dias
opcionais
na
NOVA
ZELÂNDIA.!
O0QO
Não foi surpresa para nós
»,
Comitê Olímpico ter escolhido a
Café da manhã e meia-pensão opcionais.
Austrália como o país sede da Olimpíada do Ano 2000.
Guia brasileiro. Inglês você só fala se quiser. IASSIST-CARD incluído.
A Soletur já havia elegido a Austrália como um dos seus
VOANDO
FANTÁSTICO ROTEIRO POR: Buenos Aires, Sidney,
A£ROUH£AS
pontos turísticos,mais importantes.
ARGC/vr/A/AS
Canberro, Albury, Melbourne, Cairns, Grande Barreira ae
Você também" poderá conhecer com a Soletur este
Corais (Great Barrier
Reef), Brisbane, Koala Parle, Gold
'Paradise,
SAÍDAS:
belo país-continente, onde natureza e modernidade
Coást, Sgrfers
Júpiter Cassino, Cltrislchurch,
9 e 30 JAN
encontram-se harmoniosamente.
Mount Cook, Quecnstov/n, Rotorua e Auckland.
NNANCIADO POR
BARRA: (Kolibri)
À vista US$
CENTRO: Rua da Quitando, 20/Slj. • 221-4499
Oleg. Maciel, 451 /Ij O - 494-2137j
¦ 255-1895
Santa
Clara,
70/Slj.
COPA:
Rua
^soletur
' Em turismo a número 1 IPANEMA: Visc.de Pirajó, 351/tj. 105 ¦ 521-1188
d l /TJ ' oITtIo ,a7,
,,,, 1A,
EB S5
4.995"°
RobertoSilveira,214-768-3673
Peno, 45/L|.
TIJUCA: nPraça cSaens nv
CONSULTE O SEU
101 - 264-4893
NITERÓI: (Contaclur) ,shj
Por po»oo, wjoHo o foojurfo. Pogoyol om Cruroiro» Rooli oo câmbio do dia do Dolor Turiimo. AGENTE DE VIAGENS MÉIER: Dias da Cruz, 395 • 593-4048 Moreira
César, 229/Slj. 209 • 710-740T
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Lista

CIDADE

dos

subornados

foi

sexta-feira, 12/11/93» 19

escrita

Inaldo
por

Perícia identifica autor do bilhete em
tvideobicho,
poder do genro de Castor, que também procurou Campello para regularizar
Vrifnc do
Hn lnctitntn
f^arlric Éboli
Pkrtliras de
A*
„
A.*
rv
®
Peritos
Instituto Carlos
Inaldo e de Fernando. O
concluíram que a lista dc nomes e
delegado aguarda agora a entrega
Luiz Morier/17.6.93
valores que estava junto com os
da transcrição das gravações de
USS 7 mil encontrados na mala
duas conversas telefônicas do deleapreendida com Fernando de Migado Mário Covas, diretor do Deranda Ignácio, genro do banqueiro
partamento Geral de Polícia do lnde bicho Castor de Andrade, foi
terior (DGPI), com o genro de
escrita pelo delegado Inaldo Júlio1
Castor.
de Santana, ex-chefe de gabinete da
Os técnicos do Instituto Carlos
diretora do Departamento Geral dc
Éboli tiveram dificuldade para
Polícia Especializada (DGPE),
identificar o autor da lista, porque
Martha Rocha. Inaldo 6 acusado
Inaldo tentou disfarçar sua letra.
de ser a ponte entre a cúpula do
Anotada em um caderno, a lista
bicho e o esquema de corrupção
com os nomes de delegados e os
instalado na Polícia Civil.
valores de cada propina estavam na
Em depoimento prestado ontem
mala de Fernando, que foi preso no
ao delegado Sérgio Belcm, que predia 4, no gabinete de Covas, que
'side o inquérito
simulou ter aceito um suborno para
que investiga as
ramificações denFernando Rabello/10-11-93 pegá-lo cm fiatro da polícia do
grante.
esquema de corA lista comrüpção do jogo
prometeu 11 deledo bicho, o ex-digados da Policia
retor do DGPE
Civil, um coronel
.;S|| e dois majores da
;
Élson Campello
confessou conhePM suspeitos de
cer Fernando há
envolvimento
com a caixinha
pelo menos um
sl
JH
ano. quando foi
do bicho. De
acordo com a lisprocurado por
ele. que queria sata, Campello e o
ber como deveria
ex-subsecretário
fazer para legalide Polícia Civil
zar pontos de
Joel Vieira recemáquinas de W- I
w
beriam mensaldeobicho.
mente, cada um,
O exame foi
USS 12 mil, perfeito comparando
fazendo os maioa letra da lista
res salários da
com as assina tu- Inaldo tentou disfarçar sua letra corrupção.
Tijuca, escondeu o Junte e entregou a eámera aos ladrões
Paulo Nlcolelta

JB
¦

recebe

Vitórias foram

em Fotografia e
Regional
jMmvM

Sudeste

repórter fotográfico Luiz
O Morier e a repórter Malu
Fernandes, do JORNAL DO
BRASIL, conquistaram respectivamente o Prêmio Esso de Fotografia e o Prêmio Esso Regional Sudeste, edição 1993.
Morier. 42 anos, vai receber o
equivalente a USS 5 mil e é o
primeiro profissional a ganhar o
Esso pela segunda vez. Em I983.
ele venceu com a foto Todos Ne-

dois

gros c, este ano, com a foto Inferno no Paraíso, flagrante de
um assalto a um grupo de turistas na Floresta da Tijuca. Malu,
que tem 28 anos e até 1991 era
repórter de TV, ganhou seu primeiro Esso com a série A má fia
dos ferros-ve/lios, que mostrou o
envolvimento de policiais com o
roubo e desmonte de carros no
Grande Rio. Seu prêmio corresponde a USS 2 mil.
O Prêmio Esso de Jornalismo
foi conquistado por William
Waack, de O Estado de S. Paulo,
com a reportagem Os arquivos
secretos de Moscou. Ele receberá

LUIZ MORIER
Sangue
e

iH
? Em uma operação surpresa,
mais de 300 gatos — ligações
clandestinas na rede pública de
.energia elétrica — foram desfeiJos ontem na Praça Procópio Fer'reira, cm
frente à Central do Brasil, por 25 homens da Light e
Riolu:. Durante o serviço, a equipe pediu a presença da polícia,
temendo represálias dos mais de
300 camelôs (pie fizeram os gatos
há cerca de três meses. Mas os
ambulantes — que ocupam a área
há 17 anos — admitiram o erro e
"Não
estavaficaram resignados.
fff

Traficante

em

mos certos roubando luz pública.
O (pie queremos é apenas trabalhar. Roubo mesmo é o que acontece lá em Brasília", disse opresidente da associação dos camelôs,
José Pereira de Lima. Segundo
ele, já houve duas tentativas de
regularizar o fornecimento de
energia para a antiga feira de uti"Mas
lidades.
a Light sempre alenão
temos
licença para
ga que
trabalhar aqui", acrescentou. O
chefe de divisão de rede da Light,
Ademir Lopes Augusto, explicou
que a operação foi de rotina.

não

gravação
Teve final feliz o anunciado impasse entre a TV Manchete e traficantes do Morro da Mangueira em
torno da gravação da novela Querra sem fim. Ao contrário dos temorrs da produção, que recebera reca.dos contra a entrada da equipe no
alto da favela, as cenas de ontem de
¦manhã no local conhecido
como
Caixa D'água se realizaram na
maior harmonia entre técnicos da
TV. atores e moradores. "Foi apenas um mal-entendido', explicou
Vidal. tesoureiro da União dos
Moradores da Mangueira.
A gravação, antes marcada para
terça-feira, loi transferida para on"apenas
tem
por problemas técni-

de

o equivalente a USS 15 mil. O
Prêmio Esso de Reportagem foi
conquistado pelo O Globo (equipe), com a série Corrupção na
Policia do Rio de Janeiro. O Prémio Esso de 1993 foi disputado
por 446 profissionais de 110 publicações, que inscreveram um
total de 598 trabalhos. A comissão julgadora foi integrada pelos
jornalistas Marcello Pontes, do
JORNAL DO BRASIL. Mário
Marona, de O Globo. Paulo Moreira Leite, da Veja, Eleonora de
Lucena, da Folha de S. Paulo e
João Bosco Martins Sallcs, de O

Esso
Estado de Minas. Eles decidiram
registrar na ata dos trabalhos
uma homenagem ao jornalista
Carlos Castello Branco, falecido
este ano. pelo exemplo de trabalho e dedicação profissionais demonstrados em mais de meio século como titular da Coluna do
Castello, no JORNAL DO
BRASIL.
Com as duas premiações deste ano, o JORNAL DO BRASIL alcança a marca dc 61 prémios Esso. conquistados ao
longo dos 38 anos de existência
da premiação.

MALU FERNANDES
'Máfia'

frio

técnica

melhor

Prêmios

do

na

ferro-velho

foto

primeira vez na história
do Prêmio Esso, um fotóPela
grafo conquista dois prêmios.
Luiz Morier, de 42 anos, trabalhando no JORNAL DO BRASIL há dez, foi premiado este
ano pela foto Inferno no Paraíso.
No dia 17 de junho, Morier fiagrou o momento em que cinco
turistas da África do Sul e da
Holanda eram assaltados na
Floresta da Tijuca. Os ladrões
— um deles PM — foram
presos
meia hora depois.
A reportagem deveria abordar o turismo ecológico e não
prometia fortes emoções. Assim
que os turistas que o JB acompanhava pararam na Cachoeira
dos Macacos, foram rendidos
por dois homens armados,
apoiados por mais um, esperando num carro. Morier teve sangue frio para fotografar o assai-

denunciada

to e esconder o filme quando os
ladrões exigiram a eámera.
O seu primeiro Prêmio Esso
de Fotografia foi em 1983, pela
foto Todos Negros, que mostrava quatro negros amarrados pelo pescoço, vigiados por um poIicial. Daquela vez, o fotógrafo
do JB também havia saído para
uma matéria banal: uma fossa
vazando numa favela de Jacarépaguá. Na volta, ele viu a cena
"Uma
que lhe valeria o prêmio.
boa loto exige técnica, sorte, coragem e sangue frio", costuma
dizer Morier.

três semanas de invéstigações, a repórter Malu
Após
Fernandes, da editoria Cidade
do JORNAL DO BRASIL,
constatou que entre 28 de dezembro de 1992 e 4 de janeiro
deste ano houve uma queda no
número de carros roubados no
Rio. o que provocava a desconfiança da polícia. Durante o período — quando foram registrados roubos de 212 carros, sendo
que a média é de 150 por dia —.
policiais descobriram que os ferros-velhos estavam fechados em
função das festas de fim de ano.
Avançando mais nas diligências, a polícia comprovou que
muitos ladrões de automóveis
trabalham naqueles estabelecimentos, para onde são destinados 80% dos carros roubados.
Com dificuldades para investigar e reduzir o crime, chegou-se

á conclusão de que quem controla o roubo de carro e o comércio de ferro-velho é a banda
podre da corporação.
Com o dinheiro alto que circuia no mercado de carros roubados, os donos de ferros-velhos
compram policiais, conquistam
a simpatia de políticos e fazem
ameaças de morte a quem tenta
reprimir o esquema. A partir das
denúncias do JB, o corregedorgeral de Polícia Civil, Álvaro
Luiz Pinto e Souza, instaurou
sindicância para apurar a participação de policiais no crime.

interfere

novela

cos", garantiu Carlos Domingos,
produtor-executivo. Segundo ele, a
emissora nunca teve problemas
com o pessoal da Mangueira, onde
foram gravadas as novelas Olho por
olho. Corpo santo e Carmem.
No roteiro de Guerra sem fim, o
autor José Louzeiro une ficção e
realidade, mostrando a guerra pelo
poder no morro entre o Comando
Pirata e o Comando Patrulha, numa
alusão ao Comando Vermelho. Os
atores Raul Gazzola, como X-9\
Júlia Lemmertz, Alexandre Borges,
Marcos Breda e Ângela Leal, entre
outros, desfilaram calmos entre os
moradores.

Os atores Alexandre Borges e Júlia Lemmertz brincaram com moradores da Mangueira,
que receberam conuuegriaaequip^^^^^^^^^^'

Paula
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Guilherme

trocam

acusações

novas

2°
do Júri faz promotor* desconfiar da sanidade mental do^casalDepoimento prestado pelos dois acusados ontem
^Tribunal
F°'08
jio
¦
g
O promotor José Muiiios Pida
nhciro e o advogado da família
X-w/ \-y '/hy, 6ii/
escritora Glória Perez, Artur La^i,.
vigne, poderão pedir um exame de
sanidade mental para Guilherme
de Pádua e Paula Thomaz, acusados do assassinato da atriz Daniela Perez, cm dezembro do ano
passado. Os dois manifestaram
cfsta intenção depois de ouvirem o
IBafc
depoimento do casal, ontem, no
2" Tribunal do Júri, no processo
que apura o desaparecimento dos
USS 6 mil que estavam na bolsa
¦F
fm
da atriz no dia do assassinato.
Guilherme e Paula trocaram acusações em seus depoimentos mas
saíram sem se encontrar, apesar
do pedido de Guilherme.
Cabelos compridos e muito pálido, depois de 10 meses encarcerado,
o ex-ator da Rede Globo deixou a
delegacia no início da tarde. Ele
voltou a afirmar, no depoimento
prestado à juíza Maria Lúcia Capiberibe. que Paula Thomaz estava
"
com ele no dia do crime e que
Num novo protesto, moradores da área interditaram a avenida com pedaços de paus e pneus incendiados
de iiao ter coragem (le assumir o crime
Guilhern^cusõu^mulher
Daniela tinha ido até a rua deserta
por sua própria vontade.
Roubo — Ele se mostrou indignado com a acusação de roufoi
rapaz
onde
Supermercado
"Jamais fui ladrão. Tive berbo.
ço. apesar de não merecer",
declarou. Ele não quis falar da
é saqueado
morto
e
morte da atriz, afirmando apenas
espancado
pagar pelo crime que
que quer "Eu
Peritos do Instituto de Criminalisti- .
haviam fugido. O gerente do superA Avenida Automóvel Clube,
cometeu.
quero justiça. Me
Espirito
ca
Carlos Éboli (1CE) disseram
Manuel
do
João
José
mercado,
a
São
Roxo
minha
Belford
P^al
a
liga
Se
meu
do
Jmt
orgulho
que
pais.
apenas
ao
contar
se
contradisse
Santo,
numa
transformada
que Pedro teve o pescoço
foi
seja",
disse
Merili.
que
de
a
morte,
for
que
pena
atingido
de
roubo
sido
o
não
teria
motivo
ontem.
o
de
por um objeto cortante. O
ele.
praça de guerra na tarde
vai
ser liberado pelo Instituto
laudo
sim
de
uma
bolo
e
de
um
um
começou
A confusão
pedaço
quando
Durante o depoimento, ele pe"Mas não vi nada.
Médico-Legal amanhã.
de
Baygon:
Valeulata
do
Supermercado
segurança
diu à juíza para ver a mulher porJosé Evangelista Clemente. 63
te espancou até a morte Pedro Cosquando cheguei as pessoas já tique queria falar sobre seu divórsabia que um
Não
invadido.
nham
18
anos,
anos.
Clemente,
ta
Evangelista
pai de Pedro, disse que ele
cio. Ela negou o pedido, depois de
no
depósito."
morto
estava
rapaz
Sementais.
havia saído de casa às lOIi para
que tinha problemas
consultar o advogado de Paula,
—
mocomprar
Os
35
espancameno
Polícia
pão. Preocupado com a
policiais
gundo testemunhas,
Carlos Eduardo Machado e detentaram
roubo
de
demora,
do
na
causa
operação
bilizados
começou
to
que Flávio, irmão
pediu
por
pois ela própria.
fosse
rapaz,
mil
segurança
do
de
O
Quando
cerca
bolo.
as
de
conter
procurá-lo.
um
que.
pessoas
'
pedaço
Pena — José Muinos Pinheiele voltou, disse que Pedro havia
Wilson dos Santos Limeira teria
aos «ritos de justiça. ameçavam in"Os
ro disse que. se o depoimento de
morrido.
surrado o rapaz e o levado para o
policiais querem covadir novamente o local. Para eviGuilherme não for uma estratégia
culpa
locar
a
os
lugar,
depósito — no segundo andar do
o
pelo saque no meu
tar que a polícia deixasse
de sua defesa, ele deve pedir o
filho, mas ele foi a vítima", contou.
supermercado — onde ele morreu.
moradores interditaram a avenida
e,\ame de insanidade. O promotor
Moradores da área invadiram o locom galhos e pneus incendiados. Os
Pedro era surfista ferroviário e
explicou que. se a insanidade for
cal para linchar o segurança e sacomerciantes fecharam seus estabetinha
problemas mentais por causa
confirmada, isto não beneficiará
lecimentos e os ônibus que passaquearam o supermercado.
de queda de um trem na Pavuna. há
os acusados porque, mesmo que
Além de Wilson, funcionário da vam pela rua foram apedrejados.
cinco anos. Morava com o pai. a
eles sejam internados cm um maempresa há oito meses, Edson liarmãe e seis irmãos a três quadras do
do
As I5h, quando o rabecão
nicômio judiciário, terão que
seguranfazia
a
Segundo o delegado
também
Neves
supermercado.
reto
uma
chegou,
Corpo de Bombeiros
• sfralP^
cumprir a pena em um presidio,
Roxo), Hum54a
DP
20"
da
do
os
lançada
(Belford
foi
de
chuva
policiais
nova
ça. Quando
pedras
caso recebam alta. uma vez que
berto Guimarães, todos os funcioOs PMs
Iguaçu) e do 21° BPM
o
supermercado.
BPM
contra
(Nova
no dia do crime eles estavam
nários do supermercado serão on\ i-'
(Belford Roxo) chegaram ao local, dispararam diversos tiros para o
sãos.
durante as investigações.
dos
às I2h. todos os 42 funcionários alto e bombas de uás lacriniogènio.'
Paula disse à juíza que
pressues para con/essar assassinato
O depoimento de Paula foi
mais curto que o de Guilherme.
Ela negou que estivesse no local
do crime e acusou o marido de
PETROBRAS
Glória não se surpreende
tentar fazer com que ela contesPETROLEO BRASILEIRO S.A.
*§5
"Eu tenho
sasse o assassinato.
O
Daniela depois desta ter tentado
A escritora Glória Perez assisIRAÇIL
V
BRASIL
TOOO*
UNtàOD*
Classificados
uma carta onde ele me pede para
tin a todo o depoimento e achou
dar um soco na barriga de Paula.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
"Ele
ia
e
revela
crime
o
confessar
natural o fato de Guilherme c
que
quer confundir o processo",
AVISO DE ADIAMENTO
se candidatar", disse ela, acusanconclui Glória.
Paula terem mudado suas versões
"Ambos estão mentindo e
N° 857-9-479-93
do ainda o marido de ter retalhaCONCORRÊNCIA
iniciais.
O advogado de Guilherme.
- PETROBRAS, através do Serviço de
S.A.
Brasileiro
do a própria jaqueta para dar a
A
Petróleo
têm que adaptar as mentiras às
Paulo Ramalho, anunciou que ele
Engenharia (SEGEN), comunica que em função de modificações no
impressão que tinha lutado com
disse
vão
surgindo",
em seu prófará
novas
revelações
Disque
provas
que
JB
escopo contratual, a data para recebimento das propostas relativas a
Na
saída
Daniela no dia do crime.
raa
linha
de
Concorrência para reforma dos tanques TQ-107/109/116, localizados na
Paulo
não
Analisando
depoimento.
Glória.
ximo
quis
do lorum. Guilherme acusou PauRefinaria Duque de Caxias, constando de modificação de teto fixo para
ela
acha
ciocinio
de
Guilherme,
de
Paula,
responder às acusações
la de estar montando uma larsa.
teto flutuante e manutenção geral foi adiada para o dia 17/12/93 às 14h,
"polemizar
"Ela não tem coragem de encarar
com
que o próximo passo dele será
por não querer
no SEGEN/EMPRE-SE/REDUC-OBRA, Almoxarifado S-4, situado na
(021)580-5522
dizer que deu uma gravam em
o que fez", disse.
Rodovia Washington Luiz, Km 113,7 - Duque de Caxias/RJ.
pessoa tão fria e amoral".
¦
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Resultado
da

Loto

7) (84) (31) (®1)
Pramladosi com a quina do
concurso l .048 da Loto, um apostador de Mato Grosso e um de São
Paulo. Cada um vai receber CR$
13.265.903,00. A quadra teve 179
acertadores, que ganharão CR$
148.223,00 cada um, enquanto o
temo pagará CR$ 3.540,00 a 9.993
acertadores.

D«clarou-Mi estarrecida com a feiúra do presidente
argentino, Carlos Menem (foto), a socialite Regina Marcondes Ferraz (foto). "Ele parece um ventriloco, com o
cabelo pintado de acaju e cheio de laquê, a pele avermelhada, baixinho e com um sorriso que mais parece um
carimbo", anarquizou Regina, que esteve esta semana em
Buenos Aires para o lançamento da revista Caras. Quanto aos elogios que recebeu do ator e diretor de cinema
Woody Allen (foto), há duas semanas, num restaurante de
Nova Iorque, ela considerou tudo uma grande brincadeira. "Ele me chamou ao telefone e disse que tinha se
encantado com meu cabelo. Mas não fez a menor espuma", diverte-se Regina, que acha tanto os filmes como o
"meio
chatos".
próprio Allen

Chagou: ao Rio, para fazer hoje
uma palestra sobre o tema Abrindo
as portas do Budismo Vajrayana, o
monge butanês Lama Sherab Dorje,
mestre em Filosofia Budista Tibetana e diretor de monastérios na
França e Argentina. A palestra de
hoje será às I7h, no Instituto de
Estudos Religiosos (lser). Neste fim
de semana ele receberá os interessados no Budismo na Estrada dos
Bandeirantes, 25.636.

%.
¦

.
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Doados: pelo ex-jogador
Bcrnard Rajzman (foto) um
uniforme oficial da seleção
brasileira de vôlei e uma bola,
para serem leiloados na barraça de São Paulo da Feira da
Providência, no Riocentro.
As rifas começaram a ser vendidas ontem.

SALOMAO

V

ganharão o patrocínio
da Shell.
EIba Ramalho estréia
hoje, no Imperator, no
Méier, o show Devorame, dirigido por Miguel
Falabella.
Toma posse hoje, às
20h, no auditório do Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, a
nova diretoria da Sociedade Brasileira de Sexologia — entidade cientifica civil, sem fins
lucrativos.
O professor Luiz Flávio Autran estará autografando seu livro Análise de estratégias para
aumento de qualidade e
produtividade em htforinátiea hoje, às 18h. no
estande da PUC na Feira
da Providência.
Olívia Byington e Edgar
Duvivier estréiam show
hoje. no Jazzmania.

Até domingo, no Teatro Ipanema, o ingresso
para os ensaios abertos da
comédia musical Os sete
brotinlws — com texto e
direção de Flávio Marinho
— custará apenas CRS
500. O ator Alexandre
Lippiani. que iria fazer um
strip-tease parcial, vai
aparecer nu em pêlo.
Hoje tem timbalada, a
partir das 22li, na quadra
do Salgueiro, com os
grupos Orunmilá, Filhos
do Sol, Yaloodê e Olodumaré.
O IV Programa Shell
de Esporte Comunitário
reunirá amanhã, das Sh
às I3h. no Estádio Célio
de Barros. 517 atletas entre 7 e 16 anos para competições de saltos e corridas. Os vencedores

EREBRENK
SEREBRBBCK

i"l

(YORZAIT)
No primeiro ano de sua ausência sua esposa, filhas, genros e netos reverenciam sua
memória, para que se eternize o exemplo de um
homem íntegro, sábio e justo.
Que sua alma descanse em paz e integre a
corrente da vida eterna.

FARIAS

FILHO

(MISSA DE 7" DIA)
Ricardo de Castro Farias, José Armando Chermont, Júlio Cezar Fonseca

.
,
Jose

Furtado,
bral

de

Ulysses
Andrade

Leocádio,
e

demais

Nelson

nasconlo 06h13min
poonto 19h12mln

Ameaçada: por um processo judicial, a Miss Líbano. Ghada Turc (á direita na foto), uma bela morena de
22 anos. Ela poderá pegar três anos de prisão por ter
posado ao lado de Miss Israel, Tamara Porat (à esquerda). em Johannesburgo, na África do Sul, onde as
duas participavam do concurso de Miss Mundo. As
lotos foram publicadas ontem nas primeiras páginas de
vários jornais libaneses. A demanda judicial, por "infração às leis de boicote a Israel", partiu do ministro
do Turismo do Líbano. Nicolas Fattouch.

COMUNICAMOS:
TODOS riLHOS DE SANTO DA
COMUNIDADE AFRO-BRASILEIRA
llê, Odê - Ewê - Asê - Sangô - Deiyi
Que nos di;is 1 2,1 3 e 1 4 de novembro de 1 993
Realizar-se-ão a partir das 1 8h. as cerimônias fúnebres de lei Asêsê de 3 anos - do Espírito do Babalorixá Nilson Silva Feitosa
— Ossaiyin Deiyi
A Rua Cidade Lisboa - Lotes 16/19. Vista
Alegre - S Goncalo - Rio de Janeiro
Babá Kêkêrê do Egbé
PROFESSOR

PREÇOS PARA AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES
WCUtA A1TH8A
5,1cm 3 cm
"5,1cm .(cm
5.1cm 5im
10.7 cm ! I
10,7 cm 4 cm
10,7 cm 5 cm
10,7 cm bcm
10,7 cm 7 cm
10,7 cm Him
Ib.-l cm 4 cm
lb. 5 cm 5 cm
lb,Jem bun
1b,3 cm 7ini

DIAS UTEIS DOMINCOS
C« CIS
M.1.W.00 1'U-lb.no
1H.852.U0 25.SJ8.00
21r>b5,00 IJ.4H1.0U
28 278.00 i8.8S2.00
.{7,704,00 5l.85b,00
47.1.50,00 M fiJUOO
54.556,00 77.784.00
65.982,00 90.748,00
75.408.00 10J.7IJ.00
5b.55b,Oil 77.784,00
70.bS5.00 97.230,00
84.834.00 11b.b7b.00
S8.S7J.00 1 Jb. 122.00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
De 2' a 5" feira das 8:00 às 19:00 horas.
6a feira das 8:00 às 20:00 horas
Sábado das 8:00 às 12:00 horas
Tel: 580-5522
¦ De 2' a 5* feira após as 19:00 horas
6a feira após às 20:00 horas
Sábados após às 12:00 horas,
Domingos e feriados
Tels.: 585-4320 / 585-4476
DIA ÚTIL: até 10cra = CR$ 4.713,00 o cm
+ lOcm = CRJ 4.089,00 o cm
DOMINGO: até 10cm - CRí 6.482,00 o cm
+ lOcm » CRS 6.115,00 o cm

PORTO

MISSA
Renato Cappelli participa a realização da Missa pelo
falecimento do queridíssimo e inesquecível amigo - irmão
Professor MARQUINHOS. a reali/ar-se no dia 16/11.
terça-feira, às 18:30 horas, na Igreja N. S. da Paz (em
— Ipanema.
frente
"Este a praça N. S. Paz)
é um convite de amor. vamos lembrar do nosso
amigo, no exercício do que ele sempre acreditou nesta
vida: Amizade levada às últimas conseqüências."

companheiros
CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA |REF.°

JOÃO
T

Avisos Religiosos
e Fúnebres
' .i í380-5522
>- «l.!s 8 00 .is l?l 00 'h
l)i-<6 ? V.r.-,
S.itiiitlOí:,í d»'is }!8 0000 ,>151S ?01 ? 0000 noiis
MOf.it.
585-4320/385-4476
f«nn .i|>6s 1 0 00 iHjt.K,
Do ti1 foini
.i b> «ípofi
«is ?0 00 hor.ir, v t cn.»Jt
Súb.idou iipõs
) 2 OU hoidS/Dominuos
JORNAL DO BRASIL.

O

MARCOS

(MISSA

CLUBE

NAVAL

DE 7.°

convida

DIAS

DIA)
o

Quadro

Social para a Missa do seu ex-Presidente,
Comte. Marcos Dias, que será celebrada
dia 12 de novembro, às 18:30, na Igreja
São

José

ANTONIO

da

Lagoa,

Jardim

FARIAS

Botânico.

FILHO

(Missa de 72 dia)

+

Mercêdes, sua esposa; Maria Júlia e Carlos, Maria de Lourdes e José Luiz,
Maria Cristina e Mario, Maria Elizabeth e Elmo, José Ricardo, Maria Mercêdes e
Alexandre,

José

Fernando,

filhos

^

Bnixodn litornnoo

^ ^
I

HP

Fotom: Inge
II
¦—I
I

nascento 04h41min

de escritório, convidam para a Missa de 7o
Dia, que será realizada dia 1 3 de novembro, às 11 horas, na Igreja Santa Cruz dos

JORNAL DO BRASIL

MídRHI^
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-n:
> mÀ'toral »ul .
Instituto Nacional de Meteorologia prevê sol e calor para o final de
O semana. Embora ainda possa ocorrer aumento de nebulosidade
durante
alguns períodos do dia, a tendência ó de que predomine côu claro
atô
domingo. A temperatura volta a subir nas próximas 48 horas. Ho|o, a variação
é de 16 a 23 graus nas serras, de 19 a 26 graus na Região dos Lagos e de 16 a
30 graus na capital. Os ventos passam de leste a sudeste, com pouca intensidade. Taxa de umidade relativa do ar em torno de 70%.
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e genros;

Daniella

e Hamilton,

Constance,

Frederico, Marcella, Daniel, Rafael, Letícia, Rafaella, Felipe, Guilherme, Antonio,
Isabella, Roberto, Caio e Lucas, netos, e as bisnetas Caroline e Fernanda agradecem
as manifestações de carinho recebidas
pelo falecimento do inesquecível FARIAS e
convidam para a missa de 7^ dia, sábado, 13 de novembro, às 11 horas, na
Irmandade de Santa Cruz dos Militares, à rua I2 de março, n9 36, Centro.

?
rtula
Minguanta
7 a 13/11
30/10 a 7/11
Fonta: Observatório
Nacional
ONDAS
A provisão da Marinha
para hoje na orla do Rio á
do céu nublado com pancadas de chuva fracas. Os
ventos passam de leste a
nordeste, com velocidade
do 10 a 15 nós. Mar do
leste com ondas de 1m a
1,5m, em Intervalos de 4 n
5 segundos. A visibilidado varia de 10km a 20km.
Em Niterói, tomperatura
da água em torno do 22
graus.

Moteosat - 21 h (10/11) A (rente Iria que atuo entra a
Argentina e o Uruguai Jâ provoca chuvas no Hlo Qrande do Sul Nos
demais estados do Sul. podo ocorrer aumento do nebulosidade o
chuvas a partir de hoje HA possibilidade do chuvas tambôm am
São Paulo o em Minas Gorais. O tumpo tica nublado no Espirito
Santo.

*

proamar
03h53min 1.1m
15h24min 1.0m
baixamar
10h47min 0.3m
22h28min 0.2m
Mangarabba Propria
Gruman Propria
ftecroK) Propria
Bana Pr&pria
Pepmo Propria
SSoConraOo Propria
Let) ton Impropna
Ipanoma Propria
Copacabana Propria
lemo PrOpria
Urea Impropna
Icarai ImprOpria
Piratninga PrOpria
ttaipu Propria
ttacoatiara PrOpria
htanca PrOpria
Itauna PrOpria
Jacon6 PrOpria
Araruama ImprOpria
Catoo Frio PrOpria
Arraiai do Cabo Propria
Biizios Propria
Rio das Ostras PrOpria
FontK FundacAo Estadual do Weio
Ambtento (BokHim de 29/10/93)

CAPITAIS
Condições max min
Odade
Porto Velho s/dados
Rio Branco nub/ctiuvas 33 21
Manaus
nublado
33 21
Boa Vista nublado
33 22
Belém
nub/chuvas 33 22
Macapá
par/nublado 33 21
Palmas
s/dados
São Luiz
par/nublado 33 22
Teresina nublado
37 21
Fortaloza nublado
33 22
Natal
nublado
32 23
JoAo Pessoa nublado
31 22
Recilo
nublado
31 21
Maceió
nublado
31 20
Aracaiu
nublado
31 20

FruWinli Dutra (BR 116)
Serviços de conservação do
Km 163 ao Km 2S1 e nos Kms
258, 276, 311 e 313. Meia pista
na ponte sobre o rio da Prata
(RJ-8P), r>o Km 174, de 9hs às
17hs, no Km 225 (SP-RJ) e no
Km 311, ambos os sentidos.
Operação tapa-buraco entro o
Km 252 o o Km 333. Obras no
aoostamento no Km 298 (SPRJ). Pintura do meio-lio no Km
319.
Mo ¦ Juiz d* Fora (M 040)
Meia pista no Kms 75 e 82 (JFRJ) e no Km 97 (RJ-JF). Faixa
da direita interditada do Km 86
ao Km 88 (JF-RJ). Desvio no
Km 121, ambos os sentidos.
Mo - Santo* (M 101)
Obras no Km 34. Pista com ondulaçòes no Km 35. Mela pista
no Kra 63 (Santos-Rlo). Trânsito
por variante pavimentada entre
o Km 80 o o Km 92, próximo a
Angra dos Reis.
Mo - Compoo (BR 101)
Trânsito normal.
Mo - TorosópoHs (BR 110)
Obrns no acostamento do Km
93
Htterol - RoglAo doa Lagoa
(RJ 100)
Obras de construção do canteiro central o dos acostnmontos
no Km 5.
Itaborai - Fri burgo (RJ 110)
Obras no acostamento entre
Papucala o Japulba. Recapoamonto do Km 30 ao Km 32
Pista com passagem para um
só veiculo, om Macuco
Ponto* DNER/ DER

MUNDO
Cidad. Condipdes n»x min Cidade
Condi^des max min «
Amsterdfi nublado 08 03 MOxrco
daro 25 II-"' '•
Atenas
nublado 29 25 *
nublado t6 13 Miami
Barcelona daro 19 05 Montevideu chuvas 28 19"*"
-15' "?
Berlim
nublado 05
claro -10 •
Moscou
Bruxelas
nublado 10 05 Nova lorqite nublado 15 W
nublado 11 05,.^ ,
Buenos Airos chuvas 31 21 Parrs
Chicago
claro 12 08 _
nublado 11 01 Roma
Franklurt
claro 29 lO-^ *
nublado 09 06 Santiago
Johanesburgo nublado 24 13 SAo Francisco chuvas 17 1?'w •
Lima claro 20 10 Sydney
nublado 19 12 ^ ^
Lisboa
nublado 16
11 TOqmo
chuvas 14 11 i'•
»¦*
Londres
claro 10 05 Toronto
nublado 07 01. _ j
Los;Angeles nuWado 21 16 Viena
nublado 06 03,.,
Madn ctero 19 07 Washington chuvas 15 0? .;
AEROPORTOS
Tempo bom Visibilidado boa
Galeão
Tempo bom Visibilidade boa
Santos Dumont
Tempo bom Nóvoa pela manhã
Cumbica (SP)
Tempo bom Nóvoa pela manha
Congonhas(SP)
Tempo bom Visibilidade boa
Viracopos (SP)
Confins <BH) ^emP°. 'K)m Visibilidade boa
Brasília T0.!71?0 í5.0"1 Tfovoadas á tarde
Manaus
Tempo bom Visibilidade boa
Fortaleza Tempo bom Visibilidade boa
Recite
Tempo bom. Visibilidade boa
Salvador
Tempo bom Visibllidado boa
Curitiba
Tempo bom Nóvoa pela manhà
Porto Alegro Tempo nublado Possivois chuvas
Fonte: Tasa

Motoosat - 15h (11/11) A presonça de uma trontu Iria om
dissipaçâo no litoral da Qahla aumonta as condiçôus do chuvas no
litoral nordestino Chove no Norte e. A tarde, no Centro-Oeste.
Temperaturas. 10" a 35° Sul. 14° a 37° Sudeste, 16" a 3G" CentroOeste, 16" a 38° Nordeste e 18" a 37° Norto
Condições max min-*»
Cidade
nub'chuvas 31 21"
Salvador
s/dados
Cuiabá
Campo Grande par/nublado Jl 18 —
Goiânia
s/dados
s
Brasília
claro 31 19
Belo Horizonte nublado 27 IS'"
nublado
28 20'
Vitória
Sâo Paulo par'nubl.ido 30 16.
Cuntiba nub/chuvas 26 14^,^
Florianópolis nub/chuvas 29 20'
Porto Alegre nub/chuvas Jl 19 '
Devido a problemas técnicos no IN
MEX em Brasília náo loram divulqadas as previsões do tempo e temperaturas em algumas capitais do pais
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hoje

na

Quadra
J.
e Mazakayan estréiam no Mundial em Santos
contra fracas adversárias
Antnnin vqvMiuqiui
Pminlnnnt: nAll
inn
Mnrcn
w
""imiiv
\j£/ | <|/^

Mônica/Adriana,

Isabel/Roseli e as americanas Kirby
áti
._ 4
\ L Kbicampeàs
li* >1 l>1 nil II r 1
As
sileiras e americanas.
Alem da du•brasileiras Mônica e
australiana,
surpreenpia
que
pode
'Adriana c as vice- IIhI
der. nenhuma das outras duplas
' . . •'
" '#.•
•
.. •
.''.r
jcampeãs Isabel e ¦ que disputam a competição têm
Roseli entram hoje
condições técnicas de fazer frente ás
•na quadra de areia
principais duplas brasileiras e ás
duas americanas.
;da praia do Gon/aga. em Santos, para
Mas a areia dura da praia do
.começar a brigar pe- VÔLEI
DE PRAIA Gonzaga pode dar um favoritismo
lo titulo do II Cammaior para as americanas, apesar de
'peonato
Mundial Feminino de Vôlei elas terem dito o contrário. As brasijde Praia. Quem também estréia hoje leiras estão acostumadas a jogar em
são as americanas Karolyn Kirby, areias fofas, como as das
praias do
|campeã do primeiro Mundial, e Li/ Nordeste e de Ipanema. Na areia
jMasakayan e as australianas Anita dura. é mais fácil correr e ela é mais
Palm e Natalie Cook.
parecida com as da Califórnia. Além
1 Ontem, no primeiro dia de dis- disso,
as americanas têm um outro
jputa do Mundial, as duplas brasi- trunfo: a temperatura, que não está
leiras se sobressaíram: perderam muito alta. Se a areia fosse muito
.apenas dois dos 12 jogos realizados. mais fofa e o calor estivesse mais
Cláudia e Gerusa. sextas colocadas forte, com certeza as brasileiras te'no
ranking brasileiro, foram derro- riam mais
possibilidades de vencer.
jtadas pelas americanas Fontana/
A dupla número um do Brasil,
. Kotas: Sandra e Sheila perderam entretanto,
prefere não fazer qualipara as cubanas Lázara e Mayra.
quer
prognóstico
quanto ao resulj Adriana e Mônica. favoritas ao lado final. "Nós
não
titulo ao lado da americana Ka- apontar nenhuma preferimos
favorita. O camJrolyn Kirby. devem começar o peonato é longo e nós temos de
;Mundial sem problemas. Na única superar cada etapa. Só depois de
partida que jogarão hoje. vão en- entrar na quadra é que a
gente sai
•irentar a dupla japonesa Hashimosaber quem está melhor mesmo",
to e Kirinoe. que ontem perdeu os disse Adriana.
dois jogos que disputou. Após os
Os jogos de hoje são: Kirby Ma•jogos de hoje. serão definidas as
sakayan
(EUA) x Cooper Glover
•duplas semifinalistas.
(Ingl): Lilian Heleen (Hol) x SanIsabel e Roseli também não de- dra Sheyla
(Brasil); Magda/Adriaiverão encontrar dificuldades para na \ Cláudia
Gerusa: Laura, Velia
chegar ás semifinais: vão jogar con'tra
(Mex) x Isabel /Roseli (Brasil):
as mexicanas Laura e Velia. que Palm,Cook
(Aus) x Cockerill Stenão ostentam o mesmo nível técni- wart
(N.Zel): Kooy Paterson (Hol)
co das outras duplas.
x Fontana/Kotas (EUA): Karina
Brasil \ EUA — Na verdade. Sandra (Brasil) x Lázara Maya
,o M undial feminino, assim como o (Cuba): Hashimoto Kirinoe (.lamasculino, é uma disputa entre bra- pão) \ Mônica Adriana (Brasil).
ImiM. ainda com a mão esquerda machucada, treina
para a estreia da .sua dupla com Roseli
Aíto'J8
Maurício
Magda/Adriana (Brasil) 15/2 Kooy/Paterson (Holanda)
Karina/Sandra (Brasil) 15/2 Lilian/Heiien (Holanda)
Kooy/Paterson (Holanda) 16/14 Cockerill/Stewart (N.Zel)
Lilian/Heleen (Holanda) 15/5 Hashimoto/Kirinoe (Japaol
Magda/Adriana (Brasil) 15/2 Cockerill/Stewart (N.Zel)
Karina/Sandra (Brasil)
15/7 Hashimoto/Kirinos (N.Zel)
Fontana/Koms (EUA) 15/6 Claudia/Gerusa (Brasil)
Sandra/Shejla (Brasil) 15/10 Cooper/Glover (Inglaterra)
fontam/Kolas (EUAj 15/9 Laura/Velia (Mexico)
Cooper/Qloyer (Inglatorra) 15/13 Lazara/Mayra (Cuba)
Claudia/Gerusa (Brasil) 15/9 Laura/Velia (Mexico)
.Lazara/Mayra (Cuba) 15/13 Sandra/Sheyla (Brasil)

O levaittador Maurício acha
que poderá jogar na Copa dos
Campeões, no Japão, que começa dia 23. em Osaka. Ele
ficou Kl dias parado por causa
de uma distensào na coxa. mas
voltou aos treinos anteontem.
"Como
a competição no Japão
só começa no dia 23, espero ter
tempo suficiente para me recuperardisse o jogador.
Maurício já começa a temer
o frio em Modcna. "Frio mes-

se

recupera

mo é em dezembro e janeiro,
mas já está incomodando. O
puir aqui desta região é a neblina. que baixa muito a tempera'.
tura Seu time. o Daytona. foi
a maior sensação das primeiras
rodadas do Campeonato Italiano e o levantador tem sido
apontado como o melhor jogador estrangeiro.
Maurício lamentou a situaçáo de seu amigo Tande. "Esti-

e

Gracie
nos

organiza

E1
EUA

show

de

pancadaria
ANDRÍ; BARC INSKI
Correspondente
I.OS ANGI-I.F.S, P.UA — Seria até um
bom enredo para um filme de ação: oito
dos melhores lutadores do mundo, mestres
em modalidades como sumô, boxe tailandês, karatê e jiu-jitsu. se enfrentam dentro
de uma jaula numa luta vale-tudo. Sem
luvas ou proteções para a cabeça, os oito
vão se chutar e bater até que o último
guerreiro permaneça de pé.
Pois este espetáculo bizarro vai acontecer de verdade hoje á noite na McNichols
Arena em Denver, Colorado. Entre os
mestres de artes marciais competindo pelo
prêmio de USS 50 mil está um brasileiro.
Royee Gracie. 26 anos. lutador de jiu-jitsu.
O evento, batizado The Ultimale
tiniCkunpiunship (O Derradeiro Campeonato de Briga) será televisionado para todo
o país pelo sistema pay-pei-vinw em que o
espectador paga (nesse caso. USS 15) pelo
programa. O campeonato foi organizado
pela firma de TV a cabo ESG e pelo
professor de jiu-jitsu Rorian Gracie. 41
anos. irmão de Royce e dono de uma
academia de artes marciais na Califórnia.
Jaula — O ringue é cercado por uma
"para ninguém
grade de l,5m de altura,
fugir", segundo Rorian. Foi desenhado
por John Millius, roteirista de Apocalipse
Now e diretor do épico Co/um. o Bárbaro.
Só existem três regras no campeonato.
Não vale furar o olho do adversário, chular os testículos ou morder. "O resto vale",
vibra Rorian. As lutas são disputadas em
rounds de cinco minutos. O combate só
termina com nocaute ou quando alguém
implora por clemência. Várias entidades se
recusaram a participar do evento, por considerá-lo duro demais.
Os participantes foram recrutados em
anúncios em revistas de artes marciais de
todo o mundo. Além de Gracie. vão competir o gigantesco Teyla Tuli (185 kg),
campeão de sumô. os americanos Art Jimenson (boxeador peso cruzador), Kevin
Rosier (campeão mundial de kickboxing),
Zane Frasier (campeão de caratè). Pat
Smith (Jeet-Kune-Do) e Kem Shamrock
(shootfíghting) e o francês Gerard Gordeau (savat).

viaja

ve na casa dele segunda-feira c
ele está bombardeado mesmo.
Acho que é melhor operar logo.
porque assim ele poderá voltar
mais rápido". Maurício apoiou
a decisão de não levar o atacante
ao Japão. "É longe e a viagem
desgasta muito. Daqui da Itália,
são 13 horas de vôo". Maurício
embarca para Osaka segundafeira, junto com Marcelo Negrão. Giovane e Carlão.

MANGALARGA
GOSTOU?

CAVALO DE SELA E SERVIÇO
A o trabalho com o c/ac/o. a raça conquista o À/ato i/rosso do Sul
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Hid
Hippus está muito mais bonita
r\ partir desta edição HIPPUS inaugura
uma nova fase. Mais do que acompanhando,
mas alavancando toda a indústria do cavalo
nestes últimos catorze anos, a HIPPUS se
vê na obrigação de mais uma vez
profissionalizar ainda mais nosso segmento.
É com esta intenção que estamos
desenvolvendo nosso projeto gráfico.
Seguindo uma nova linha mundial de

editoração visual, a revista valorizou a beleza
das fotografias e seus textos estão mais
ágeis e objetivos, facilitando e tornando sua
leitura muito mais agradável.
Você já viu aí ao lado uma amostra disso
tudo.
Agora imagine esta qualidade gráfica em 80
páginas de uma revista...
Enfim, a HIPPUS está muito mais bonita.

Leia e comprove.

Para assinar ligue grátis
Você

i

ainda

não

i

viu

nada

Uma

revista

de

raça
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ESPORTES/TURFE

Seleção

aposta

na
juventude

¦

Parreira chama mais cinco destaques do Brasileiro, entre eles

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ
Como já havia antecipado, o
técnico Carlos Alberto Parreira foi
obrigado a fazer novas convocaçòes para o jogo do dia 17, contra a
Alemanha, em Colônia. Sairam
Gilmar, Cafu e Milller, porque Fiamengo e São Paulo disputam a final
da Supercopa nos dias 17 e 24,
Taffarel, com torção no tornozelo,
e Romário, que operou a vista esquerda. Entram Carlos Germano,
do Vasco, Luís Carlos Winck e o
goleiro Ronaldo, do Coríntians,
Edilson, do Palmeiras e Ronaldo,
atacante do Cruzeiro. Parreira lamenta não poder escalar o time
completo, mas acha o grupo muito
bom, inclusive por contar com os
jovens Válber, Rivaldo, Edmundo,
Edilson e o atacante Ronaldo, todos em destaque no Brasileiro.
"Queria escalar a mesma equipe
2 a 0 no
que venceu o Uruguai por"Mas
vou
Maracanã", diz Purreira.
aproveitar a partida na Alemanha
para começar a testar alguns jogadores de sucesso no momento. Eles
só seriam chamados para o jogo
contra o México, dia 16 de dezembro, em Guadalajara. Mas essa antècipação será benéfica. Vamos ficar juntos alguns dias na viagem,
aproveitando para começar a ajustar os jovens no esquema da seleçào", explica o treinador.
A verdade é que. com exceção de
Edmundo. Parreira não pensa em
lançar nutro dos novos convocados
de saída contra a Alemanha. Acha
o jogo muito difícil e prefere escalar
os mais experientes. "Mesmo sendo
jovem. Edmundo já não sente nenhum problema em jogar na seleçào. Edilson jogou algum tempo na
seleção, mas ainda está começando", justifica. Quanto a Válber e
Rivaldo, Parreira diz já conhecê-los
bem do Mogi Mirim, quando trabalhou no Bragantino. "São excelentes. Não sentiram a troca de clube e isso demonstra que tC'm
personalidade para vestir a camisa
da seleção".
O técnico está entusiasmado
com Ronaldo. Primeiro, por achar
uma vitória o fato de ele ser titular
de um grande clube com apenas 17
anos. Depois, por sua capacidade
de fazer gols. "Esse menino é unanimidade nacional. Tem que dar
certo. O problema é que a seleção já
tem um esquema e jogadores consagrados no ataque". Parreira, entretanto, garante que não existem
donos absolutos de posições.
Para organizar melhor o esquema tático a seleção fará um treino
de conjunto terça-feira em Colônia
e o time titular terá Ronaldo. Jorginho, Ricardo Rocha. Ricardo Gomes e Branco; Mauro Silva. Dunga,
Raí e Zinho: Edmundo e E\air.
O que o técnico não se conforma
é com a talta de um calendário.
Confessa que sente pena dos jogadores do São Paulo e Flamengo,
que estão num desespero total.
"Como cobrar
bom rendimento de
um atleta que é obrigado a jogar
sem tempo de recuperação? Só um
calendário mundial pode nos salvar".

Basquete

Romário

na

jzuBy''-:'"1£.?
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Carlos Germano promete

"suar

e treinar muito"para ser o titular

vaga
quer
BELO HORIZONTE — Seguindo chegar na seleção e arrumar uma
vaga no time. Todo jogador que
os passos de Pelé, que chegou à
seleção brasileira aos 17 anos, Ro- chega lá quer é jogar".
Carlos Germano — "Muranaldo, o atacante do Cruzeiro convocado por Carlos Alberto Parreivilha". Era assim, eufórico, que
ra, passou toda a tarde resolvendo Carlos Germuno reagia quando lhe
problemas de passaporte e tomanperguntavam cçmio se sentia com a
do hanlw de loja. "Estou muito fe- convocação. "È o sonho de qualliz", comemorou o artilheiro do quer jogador", afirmava.
Com 23 anos, há nove no Vasco
Campeonato Brasileiro, que considera a convocação uma chance pa- e "vascaino de coração", Carlos
"arrumar
uma vaga no time".
ra
Germano tem respeito e admiração
Ele espera jogar como titular e pelos outros goleiros da seleção,
disse que sua expectativa é grande.
Zetti e Gilmar, mas pretende "treiEm meio às comemorações. Ronal- nar muito, suar muito" para um dia
do teve que ir tirar o visto no Con- chegar também a titular. Da mesma
sulado da França e fazer um pas- forma e com o mesmo empenho
seio pelas lojas da cidade. O com que se tornou titular do time
atacante não tinha terno para se carioca em 91. "Pulei direto para os
apresentar. "Meu pensamento é titulares", recorda.
Arte/JB
Ronaldo

da definição
Com três equipes já garantidas
na fase semifinal do Estadual de
basquete masculino, Botafogo e
Flamengo entram em quadra hoje,
às 20h, disputando a última vaga
do play-off decisivo. O alvinegro irá
até Angra dos Reis enfrentar a Liga
Angrense, enquanto o Flamengo
pega o Vasco/Santal, já classificado, em Petrópolis.
< Com seis derrotas contra sete do
rival, o Flamengo poderá garantir a
vaga mesmo perdendo para o Vasco. bastando que vença o seu últi1110 jogo. torcendo para que o Botafogo não derrote a Liga.
Na semifinal, o primeiro colocado enfrentará o quarto enquanto o
terceiro jogará contra o segundo.
Os dois vencedores decidem entre
os dias 5 e 1() de dezembro.
i |yy.T*J«J I J
1°
2°
3°
4"
5°

Liga Angrense 19
Tijuca/Selector 18
Vasco/Santal 16
Flamengo 14
Botafogo 13

D
1
2
4
6
7

SÉRGIO
NORONHA

opera

treinar
quer
ANELISE INFANTE
Correspondente
BARCELONA, ESPANHA — Romário está em casa. O atacante não
precisou ficar mais que 25 minutos
na mesa de operação da Clinica
Barraquer para que fosse retirada a
membrana que incomodava a visão
do olho esquerdo. O jogador descansou três horas sob observação
médica e, em seguida, recebeu alta.
Na saída do hospital, garantiu estur
bem e prometeu que, se depender
dele, estará á disposição do treinador Johann Cruyff na quinta-feira.
O otimismo de Romário é o
mesmo do médico Rafael Barraquer — proprietário da clinica, um
dos mais conceituados centros oftalmológicos do mundo —, que
operou o jogador. Segundo o especialista, Romário poderá "perfeitamente voltar aos treinamentos em
sete dias e, três dias depois, estará
também em condições de jogar".
"Não
estava preocupado. O doutor
Banos (médico do Barcelona) tinha
dito que em poucos dias poderia
voltar. Vou fazer tudo para poder
treinar", afirmou o artilheiro do
Campeonato Espanhol.
A operação estava marcada para
13h. mas o atraso do vôo que trazia
o Barcelona de Tenerife (onde a
equipe venceu por 3 a 2, com dois
gols de Romário) forçou um adiamento. As 151i25 o jogador começava a ser operado, com anestesia
local, e às 15h50 estava liberado.
Para o Dr. Barraquer, a membrana
retirada jamais seria um grave problema para a visão, mas provocava
irritação na córnea, deixando o
olho com tom avermelhado e uma
sensação incômoda.
"Era simplesmente uma
questão
de incômodo e estética", explicou o
médico que. ao adiar a operação de
Romário, decidiu que ela seria a
última do dia — tudo para poder
dar total atenção ao jogador no
período pós-operatório. O atacante
não se queixou de qualquer dor
quando deixou a clínica e, segundo
previsões médicas, o máximo que
deverá sentir quando passar a anestesia é a sensação de que há um
objeto estranho no olho.
Olavo Rutino — 25/08/89

Fera
que é que o futebol
Poruruguaio chegou a tal
ponto de decadência? Por
que c que os uruguaios estão
fora da Copa do Mundo e
não conseguem vencer nem
no Estádio Centenário?
O leitor mais jovem talvez
não saiba, mas o futebol uruguaio já foi um dos mais respeitados em todo o mundo,
não apenas pela conquista de
50, no Maracanã, mas pela
categoria e classe dos seus jogadores c pelo número de
conquistas internacionais.
Para se ter uma idéia da
importância deste futebol, devo informar que é dos que
mais conquistaram títulos internacionais, através de seus
times e de sua seleção. Houve
um momento em que era impossível vencer uma decisão
dentro do Centenário.
Os uruguaios foram sofrendo sangrias, perdendo
jogadores para a Europa, tal
como brasileiros e argentinos. País de população menor. a reposição destes jogadores foi difícil, e aos poucos
os uruguaios foram snhstituindo a categoria e a classe
pela força.
Mas como força não é tudo no esporte, os uruguaios
começaram a perder, e loram passando dela para a
violência e a coação. Jogar
contra uruguaios e apitar jogos dos uruguaios passaram
a ser um tormento. c aos
poucos eles foram deixando
de ter adversários. Só iam a
Montevidéu os desprevenidos e insensatos, porque ninguéni estava disposto a sofrer agressões.
Os uruguaios foram se fechando, perdendo a categoria e dando vexames cm
competições internacionais.
Agora chegam ao cúmulo de
perder a classificação para a

ferida
Copa do Mundo e de ver um
jogo interrompido cm pleno
Centenário pelo mau com-,,,*
portamento dc sua torcida. ...
A Fera do Prata está ferida. pelo menos niomentancamente sem forças para .,
reagir. Só esperamos que o
ferimento não seja mortal.
?
O time do Flamengo levou 40 minutos para desço-'"'
brir que era muito superior
ao do Nacional. Não que o ";
Flamengo esteja muito bem;
o problema é a fragilidade
do Nacional, que joga na
base da correria.
Com dez minutos de jogo.
Júnior chegou à margem do ,
campo e pediu calma ao seu •,
time. O Nacional corria e o Flamengo corria atrás, sem a .
menor tentativa de impor "
seu jogo. que é uma espécie
dc marca registrada.
Bastaram cinco minutos '
de bola 110 chão, ainda 110
primeiro tempo, para que o
Flamengo conseguisse as,y'
oportunidades que não criou
em 40 minutos. Por sorte
saiu o gol. o Flamengo sentiu-se seguro e venceu um
jogo aparentemente difícil.
Aos uruguaios só restou
interromper a goleada a petiradas.
?
Mesmo com toda a desorganizaçào, o futebol brasileiro
termina esta temporada com
a liderança absoluta no continente. Ao contrário de seus
tradicionais adversários, ciassilicou-se direto para a Copa
do Mundo, e seus times foram ás finais de todas as competições, ganhando sempre.
O pessoal do Cone Sul
deve estar preocupado.
?
Getúlio Vargas morreu_
sem saber o que era um verdadeiro mar de lama.

0^5) VV
Ronaldo

Gilmar

Carlos Germano

IIIBlilll
Romário
- Muller

Luís Carlos Wink

Maradona, o maior ídolo do
futebol argentino, quer a força
do 12° jogador para a segunda
partida contra a Austrália, que
definirá a vaga da repescagem
para a Copa do Mundo de 1994.
Após o empate do primeiro jogo, por mais que tentem negar,
os argentinos temem a surpreendente seleção australiana, que
dominou a partida, sem se intimidar com a maior fama do adversário. "Nesse dia, teremos
que gritar o triplo", afirmou
Maradona.
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Taffarel

Globo
12h30 — Globo Esporte
21h30 — Futebol Internacional x
São Paulo. Campeonato
Brasileiro (ao vivo)

Edilson
Ronaldo

do

hora

17 anos

e

Maradona torce
Rio

Ronaldo, de

[%£}

Knicks

líder

Liderados pelo pivô Patrick
Ewing, os Knicks, de Nova Iorque,
mantiveram a invencibilidade na
NBA, a liga de basquete profissional americana, ao vencerem os Bullets, de Washington, por 92 a 84,
anteontem à noite. Os Knicks seguem confirmando o favoritismo na
Divisão do Atlântico: lideram com
quatro vitórias. Outros resultados:
Boston Celtics 91 x 89 Philadelphia
76ers; Phoenix Suns 101 x 93 San
Antonio Spurs; Chicago Bulls 91 x
90 Milwaukee Bucks; Utah Jazz 91
x 88 Atlanta Hawks; Sacramento
King 112 x 101 L. A. Lakers.

Bingo liberado

Rigor na Copa

Todas as entidades desportivas
poderão, a partir de agora, promover sorteios numéricos, como o bingo. ou os baseados na Loteria Federal. para arrecadar recursos. As
regras foram definidas no decreto
de regulamentação da legislação
desportiva, assinado ontem pelo
presidente Itamar Franco. A lei regulamentada — número 8.672 —
tem como base a proposta encaminhada ao Congresso pelo ex-secretário do Desporto, Arthur Antunes
Coimbra, o Zico. que foi modificada pelos parlamentares.

A Fifa recomendará aos juizes
que trabalharão na próxima Copa
do Mundo que mostrem cartão
amarelo a todo jogador que simular
contusão. A comissão de arbitragem da Fifa sugeriu ainda que os
atletas machucados não sejam
atendidos em campo e que o atleta
que simular contusão e se levantar
depois seja advertido. Outra decisão que poderá ser tomada no Congresso que a Fifa realizará em dezembro. nos Estados Unidos, é de
. que o vencedor de uma partida passe a ganhar três pontos.

Manchete
12h00 — Manchete Esportiva
20h00 — Manchete Esportiva
Bandeirantes
12h30 — Esporte Total
13h15 — Esporte Total Rio
17h45 — Vôlei Masculino: Rhodia
Pirelli x Fiat Minas. Liga
Nacional (VT)

PLACAR JB
TÊNIS
Torneio de Buenos Aires
Jordi Arrose (Esp) 3/6. 6/4 o 6/0 Francisco Clavet
(Esp)
Torneio da Filadélfia, EUA
Stotti Oral (Ale) 6/1 o 6/3 Pam Shnvor (EUA)
Conchtta Martino?. (Esp) 4/6. 6/3 e 7/5 Lisa Raymond (EUA)
Kimberly Po (EUA) 7/6 o 6/4 H elo na Sukova (Tch)
Amanda Cootzor (Boi) 6/4 e 6/0 Nathalio Tauziat
(Fra)
Natalia Zverova (Bel) 6/4 o 6/0 Ann Grossman
(EUA)
Linsay Davenport (EUA) 6/3 e 7/5 Nicolr Arondt
(EUA)
Torneio da Bélgica
Nicklas Kulti (Sue) 2/6, 7/5 e 6/3 Guillaume Raoux
(Fra)
Henrik Holm (Sue) 7/6. t/6 e 6/3 Jan Siemerink
(Hol)
Magnus Larsson (Sue) 6/4 3 7/5 Pelr Korda (Tch)
FUTEBOL
Campeonato Francês
Paris Saint Germain 0 * 0 Le Havre
AuvorreO * 1 Bordeaux
Carmes 0x2 Monaco
Lons 1 x t Nantes
Caen 0x0 Montellier
Angers 1 x 3 Strasbourg
Martiguos 2 x 1 Saint Etienne
Sochaux 0x0 ToulouBe
Classificação
Io Paris Saint Germain . 25 pontos
24
2o Bordeaux
21
3* Monaco
21
Marseille
19
5o Straitbourg

HOJE,

- i-—
??? n°
??? UQ CL» '—
??? ?
E3

NA

Tv

21h30 — Futebol: Internacional x
São Paulo, Campeonato
Brasileiro (ao vivo)
CNT
1?h45 — Mapa da Ação
TV Rio
19h50 — Record na Jogada
Globosat
13h00 — Basquete Masculino
15h00 — Hóquei no gelo
18h20 — Basquete Feminino
20h30 — Qolte
21h30 — Especial sobre Fórmula 1
OOhOO — Automobilismo
01 hOO — Boxe Internacional

NA GÁVEA

1* páreo ás 16 horas — 1.300 (AREIA) CRS 113.750,00
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA—
PRÊMIO LORO VERMOUTH 1960
1
5R
Lingc. A tsleves Ap
?
58
Unetido. M Cardoso
50
Blue. V Xavier
Elelric
•i Caslioni. J Pinio
58
58
b Arclic Flight. J tome
i,
b8
6 Jumping Hill. i 0. —Rocha
V páreo ás 1Bh30m 1.300 (AREIA) CRS 113.750.00
EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUAORIFETA
PRÊMIO ATRAM0 1961 bO
Jon/ales. J. Poletti Ap 1
Ivan Lo torrible. G Guimaiáos bB
bH
Osmin, EicluidO
4
bH
New tour. Juaros Oarcia
bB
b
b Planei Mars. J Ouoiro/
3' -páreo às 17 horas — 1.200 IAREIA/VAR) -CRS 140.000,00
DO
EXATA/DUPLA/TRIFETAíQUAORIFETA INICIO
COM POLE MILIONÁRIA
BOLO DE VENCEDOR
PRÊMIO DANIELITO 1962 —
|
b7
R
Ferreira
Los Pastores.
b7
Ministro, J Pinlo
5/
Net Cash. J Moita
tíonlo Carneiro, J Leme 57
j,
b7
Nepos. R Costa
b7
fé Gaúcho. G Menoses
Infronle Mark. M Cardoso b7
b7
Pirajuv. G. Guimarães
4' páreo ás I7h30 — 1.100 IAREIA/VAR) CRS 176.000,00
EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUAORIFETA
PRÊMIO GOLf 1963 —
í>6
Uiriri, G. F. Silva
56
Cherrie Manira. C Lavor
56
Reine Rose. G. Guimaráos
56
Nadadora. J. Freire
56
la Oamelle. A Estoves, Ap
¦
•
•••¦
•
56
M.
Almeida
Uchiwa.
5' páreo ás 18 horas — 1.600 (AREIA) CRS 113.750,00
EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUAORIFETA
PRÊMIO DEVON 1964 —
b4
Riak Your Monoy. G. Guimaráos
b4
Nabisco, a. Machado F"
58
Jechaia. M. Cardoso
54
Forroira
Unor Again. E. R.
54
Tango Palace. J. temo
54
Esemplo. A. I. Sampaio
1
54
Dom Lark. R Costa
6* páreo às IBh30m — 1.300 (AREIAl CRS_ 140.000,00 —
DE
PAREÔ
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
CLAIMIN6 CATEGORIA "S/H" (CRS-300.000,00) — INICIO
00 BOLO DE 00PLA COM PULE MILIONÁRIA
PRÊMIO EL PICONERO 1965 —
House of Common's, E R Ferreira 56
58
Jaboláo Negráo. L. F Gomes
59
Aqualung, J. Freire
•1 Guardian Classic. J Leme 58
58
Narville. G. Guimaráos
Northorn, C G Netto 56

58 I
Ewok. R R Sou/a
54 h'
Caumartin. L Abreu Ap 1
La Medma. C Lavor
56
57 10,
10 Okilindo. { D Rocha
11 Beau Père. A l Sampaio
5b 11
b8
12 Adorato. M. Cardoso
7* páreo às 19 horas — 1.100 (AREIA/VAR) CRS— 113.750,00 PÁREO ,
— EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUAORIFETA
DESTINADO A APRENDIZES — PRÊMIO FRAG0NARD 1966
b8 11
Ibnel Muluk, M Aurélio. Ap 4
58 ?'
í Ouro. R G. Amorim. Ap 4
58 3(
Sandown. W f Coutinho Ap
56 •*'
4 Jamodina. R Brasil ap
56 b'
b Remarkable. A Esteves Ap 3
b8 b,
6 Salino. L. Aareu Ap I
7 Jafátima. N D Silva Ap
50 l,
— 1.300 IAREIA/VAR) CRS 113.750,00
8' páreo ÀS 19h30m
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
— PRÊMIO FIAPO 1967 —
58 I
llbry J. Polutti Ap
58 ?
Xina Rica, E S Rodrigues
58 3
3 Abafina. J Leme
5-1 4
lona. A S Santos. Ap. 4
4 Vai
Pérola Real A L Sampaio
54 5
5 Orticária.
58 b
A Esteves Ap
6 7 Miss Palminha,
54 7
J Malta
9" pareô às 20 horas — 1.300 (AREIA/VAR) CRS 96.250,00
— EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUAORIFETA
— PRÊMIO ABAETÉ 1968 —
Molim. A Esteves Ap 3
58 I
52 ?
Bovoiar Ma Cher, J Polotti Ap
58 3
Buckisli P Chandelier. Ap.
54 ¦!
4 Kemago M Cardoso
b? 5
b Dona Pepita A S Santos
54
6 Tussot. R Costa
54 f
7 In Hurry R R Sou/a
10* pareô ás 20h30m -1.300 (AREIA/VAR) CRS 96.250,00
— EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUAORIFETA
PRÊMIO ASTRO GRANDE 1969 —
58 1
Fruil do L Amotif J Polotti Ap 1
54 :!
Milliard. I S Santos
vS '
3 Urubu Cantou. V Xavier....
b4 b (
4 Near Maus. J Leme
l
5 Confino. G Guimarães
54 8'(
6 Sannoro A Esteves. Ap 3.
t)8 -11
7 Call Song. G Meneses
5-t '>.
' Irbit L Abreu Ap. —
21 horas 1.100 (AREIA/VAR) CRS 96.250,00
II* páreo às EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUAORIFETA
— PRÊMIO CUMBERLAND 1970 —
Embfornado. E. Nogueira
58 1
Disperse P Chandolier Ap 4
58 ?
Hinauf. Eicluido
54 3
4 Paloma Picasso. J Poletti Ap 1
.52 'J
5 Quostran, M Cardoso
58 5
6 Longevo. G. Guimaráos
58 b
7 Neláno, A Ramilo. Ap
54 7
8 Quenosso. A Esteves Ap.
58 8
9 Drubber. W. F Coutinho. Ap. 2 . .
08 0
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Seleção

aposta

na
juventude

¦ Parreira chama mais cinco destaques do Brasileiro, entre
Ronaldo, de 17 anos
eles
"
~ '
_T_rT__
B«rc»lon«, Eic
ÒLDEMÁRIO TOUQUINHÓ
Romário opera
Como já havia antecipado, o
té<$hico Carlos Alberto Parreira foi
e
treinar
obrigado a fazer novas convocaquer
ções para o jogo do dia 17, contra a
ÃNELISE INFANtB
Alemanha, em Colônia, Saíram
Corrmpondento
Gilmar, Cafu e Milller, porque FiaBARCELONA, ESPANHA — Romengo e Sào Paulo disputam a final
mário está em casa. O atacante ntlo
da Supercopa nos dias 17 e 24,
precisou ficar mais que 25 minutos
Taflarel, coin torção no tornozelo,
na mesa de operação da Clinica
e Romário, que operou a vista esBarraquer para que fosse retirada a
querda. Entram Carlos Germano,
membrana que incomodava a visão
dó Vasco, Luís Carlos Winck e o
$ I fill
do olho esquerdo. O jogador desHS|pB
goleiro Ronaldo, do Coríntians,
cansou três horas sob observação
Edilson, do Palmeiras e Ronaldo,
médica e, em seguida, recebeu alta.
«itcicante do Cruzeiro. Parreira laNa saída do hospital, garantiu estar
níenta não poder escalar o time Bimm'
bem e prometeu que, se depender
completo, mas acha o grupo muito
dele,
estará á disposição do treinabom, inclusive por contar com os
dor
Johann
CruyfT na quinta-feira.
jovens Válber, Rivaldo, Edmundo,
O otimismo de Romário é o
Edilson e o atacante Ronaldo, tomesmo do médico Rafael Barrados em destaque no Brasileiro.
'.','"Vou
quer — proprietário da clínica, um
aproveitar para testar aldos mais conceituados centros ofno moguns jogadores de sucesso
"Eles
talmológicos do mundo —, que
mento", diz Parreira.
só seoperou
o jogador. Segundo o esperiam chamados para o jogo contra
"j3b
"j|b
cialista,
Romário poderá "perfeitao México, dia 16 de dezembro, em
I 1
i....
mente voltar aos treinamentos em
Guadalajara. Mas essa antecipação
sete dias e, três dias depois, estará
será benéfica. Vamos ficar juntos
também em condições de jogar".
alguns dias na viagem, aproveitan"Não estava
do para começar a ajustar os jovens
preocupado. O doutor
Banos (médico do Barcelona) tinha
no esquema da seleção".
dito que em poucos dias poderia
Com exceção de Edmundo. Parvoltar. Vou fazer tudo para poder
reira não pensa em lançar outro dos
treinar", afirmou o artilheiro do
novos convocados de saída contra a
Campeonato Espanhol.
Alemanha. Acha o jogo muito difíA operação estava marcada para
cil e prefere escalar os mais expe13h, mas o atraso do vôo que trazia
dentes. Pode lançar os jovens no
o Barcelona de Tenerife (onde a
decorrer da partida.
equipe venceu por 3 a 2, com dois
Parreira está entusiasmado com
gols de Romário) forçou um adiaRonaldo. Primeiro, pela juventude.
Romário
mostra
está
tudo
bem
apôs
a
cirurgia
no
olho
esquerdo
mento. Às 15h25 o jogador comeque
Depois, por sua capacidade de la"Esse
a ser operado, com anestesia
çava
menino é unanimizer gols.
Arte/JB
local, e às lShSO estava liberado.
dade nacional. Tem que dar certo".
Para o Dr. Barraquer, a membrana
A seleção treinará terça-feira em
OS NOVOS CONVOCADOS
retirada jamais seria um grave proColônia e o time titular terá Ronalblema para a visão, mas provocava
Quem saiu
Quem entrou
do. Jorginho. Ricardo Rocha, Riirritação na córnea, deixando o
cardo Gomes e Branco; Mauro SilTaHarol,
Ronaldo
olho com tom avermelhado e uma
va. Dunga, Rai e Zinho; Edmundo
Gilmar
Carlos Germano
sensação incômoda.
e Evair.
"Era
simplesmente uma questão
Ronaldo — Seguindo os pasCafu
Lufs Carlo® WJnlT*
de incômodo e estética", explicou o
sos de Pelé. que chegou à seleção
Romário
Edflson
médico que, ao adiar a operação de
aos 17 anos, Ronaldo passou a lar- >&
Romário, decidiu que ela seria a
de resolvendo problemas de passaRonaldo
Muller
"Esúltima do dia — tudo para poder
porte e tomando banho de loja.
tou muito feliz", comemorou o
dar total atenção ao jogador no
artilheiro do Brasileiro. "Vou bataperíodo pós-operatório. O atacante
lhar para ser titular". Em meio às
.não se queixou de qualquer dor
comemorações, Ronaldo teve que
'quando deixou a clínica e. segundo
tirar o visto no Consulado da Franprevisões médicas, o máximo que
ça e fazer um passeio pelas lojas da
deverá sentir quando passar a anescidade. O atacante não tinha terno
tesia é a sensação de que há um
para se apresentar.
objeto estranho no olho.

Só

258

vêem

Não podia ser mais melancólica
a despedida do Fluminense de sua
torcida no Campeonato Brasileiro.
Diante cie apenas 25S pagantes, empatou em 0 a 0 com o Sport. ontem
à noite, nas Laranjeiras, sem dar
um chute sequer a gol. Domingo, o
time enfrenta o Palmeiras, no Parque Antártica, com a perspectiva de
sofrer uma goleada humilhante.
Antes do jogo. torcedores tricôlores batiam uma animada pelada
no gramado. Os atletas de plantão
só deixaram o local quando as '
equipes de Fluminense e Sport já

Fluminense

estavam em campo, mesmo assim
porque o adnministrador Luiz Caríos Calomino tratou de expulsar os
intrusos. Em ação, os profissionais
nào fizeram melhor. O primeiro
tempo foi horroroso, sem uma
chance de gol para qualquer lado.
No segundo tempo, a melhor
chance de gol acabou sendo do
Sport. Aos 35 minutos, o meia
Ataide chutou da entrada da área,
a bola passou por Uélerson e Nílson — ele mesmo, o centroavante
— salvou em cima da linha. Uélerson fez ainda três defesas difíceis e

foi o destaque em sua estréia, mostrando bom senso de colocação. Já
o ex-tricolor Jéfferson. no gol do
Sport, nào fez uma delésa sequer,
pela incompetência dos atacantes
tricolores.
No fim do jogo. os poucos torcedores que ainda tiveram disposiçào para protestar voltaram a pedir
a contratação de reforços. O diretor
de futebol Alcides Antunes falou
por telefone com o ponta Mário
Tilico, do Atlético de Madri, e disse
que o empréstimo agora tem mais
chances de se concretizar.

cria

rp
Tricampeão se

Lisa
de
<-

Pilotos
Jornalde Brasília
•

Os times: Fluminense: Uélerson,
Júlio César, Márcio, André e VVallace; Joãozinho, João Carlos (Julinho), Celinho e Edinho; Nilson e
Ézio. Técnico: Edu. Sport: Jéferson. Givaldo, Adriano (Lima), Chico Monte Alegre e Vado; Acácio.
Ataide e Dário; Zinho, Bizu (Juninho) e Moura. Técnico: Nereu Pinheiro. Juiz: Carlos Elias Pimentel.
Cartões amarelos: Joãozinho, Julinho, Júlio César, Márcio, André e
Dário. Renda: CrS 129 mil. Público:
258 pagantes.

cartolas de Brasília
— o tricampeão
mundial Nélson Piquet vai
Brasília
realizar a prova 200 Milhas de
Brasília, em 12 de dezembro próximo, á revelia da Federação Brasiliense de Automobilismo (FBA).
O piloto discorda dos métodos
utilizados pelos cartolas da federação, que exigem muito dinheiro
dos participantes, e está iniciando
uma rebelião no automobilismo,
graças à Lei Zico. A legislação
permite que os próprios desportistas organizem seus eventos independentemente da entidade oficiai.
Segundo Piquet, seu objetivo é
melhorar o automobilismo e preparar os pilotos que estarão representando o Brasil na F I daqui
a dez anos. Segundo o tricampeão, os dirigentes ocupam a presidência da federação há 26 anos e
não têm a menor preocupação em
formar pilotos. "Eles usam o controle das corridas de automobilismo para angariar verbas para
*

de
o

rebela contra os

*\
"

^88
''H

:^11|

Piquet diz que os dirigentes estão enriquecendo à custa dos pilotos
seus próprios bolsos", acrescenta.
Nélson Piquet discorda dos contratos assinados para participação
nas provas, que prevêem cobrança de taxa de inscrição e multas
ou suspensão aos piloto por motivos fúteis. A participação em uma
corrida de kart, em São Paulo
exige, pelo menos USS 30 mil da
homologação e mais USS 30 mil
extras, segundo Piquet.

A frente da Liga dos Pilotos de
Automobilismo, o tricampeão
mundial nào teve nenhuma dificuldade para conseguir patrocinadores para a prova das categorias
Speed 1.600 e do Grupo N, de
São Paulo e Rio de Janeiro. Ele
garante a inscrição de pelo menos
40 pilotos de outros estados e 25
de Brasília. Ano que vem, diz que
organizará um campeonato.
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Fera
que c que o futebol
Poruruguaio chegou a tal
ponto de decadência? Por
que é que os uruguaios estão
fora da Copa do Mundo e
nào conseguem vencer nem
no Estádio Centenário?
O leitor mais jovem talvez
não saiba, mas o futebol uruguaio já foi um dos mais respeitados em todo o mundo,
nào apenas pela conquista de
50, no Maracanã, mas pela
categoria e classe dos seus jogadores e pelo número de
conquistas internacionais.
Para se ter uma idéia da
importância deste futebol, devo informar que é dos que
mais conquistaram títulos internacionais, através de seus
times e de sua seleção. Houve
um momento cm que era impossível vencer uma decisão
dentro do Centenário.
Os uruguaios foram sofrendo sangrias, perdendo
jogadores para a Europa, tal
como brasileiros c argentinos. País de população menor, a reposição destes jogadores foi difícil, e aos poucos
os uruguaios foram substituindo a categoria c a classe
pela força.
Mas como força nào é tudo no esporte, os uruguaios
começaram a perder, e fbram passando dela para a
violência e a coação. Jogar
contra uruguaios e apitar jogos dos uruguaios passaram
a ser um tormento, c aos
poucos eles foram deixando
de ter adversários. Só iam a
Montevidéu os desprevenidos e insensatos, porque ninguém estava disposto a sofrer agressões.
Os uruguaios foram se fcchando. perdendo a categoria c dando vexames cm
competições internacionais.
Agora chegam ao cúmulo de
perder a classificação para a

ferida
Copa do Mundo c de ver um
jogo interrompido cm pleno
Centenário pelo mau comportamento de sua torcida.
A Fera do Prata está ferida, pelo menos momentancamcntc sem forças para
reagir. Só esperamos que o
ferimento nào seja mortal.
?
O time do Flamengo levou 40 minutos para desçobrir que era muito superior
ao do Nacional. Não que o
Flamengo esteja muito bem;
o problema 6 a fragilidade
do Nacional, que joga na'
base da correria.
Com dez minutos de jogo.
Júnior chegou à margem do
campo e pediu calma ao seu
time. O Nacional corria e o
'
Flamengo corria atrás, sem a
menor tentativa de impor
seu jogo. que é uma espécie
de marca registrada.
Bastaram cinco minutos
de bola no chão, ainda no
primeiro tempo, para que o
Flamengo conseguisse as
oportunidades que nào criou
cm 40 minutos. Por sorte
saiu o gol, o Flamengo sentiu-se seguro c venceu um
jogo aparentemente difícil.
Aos uruguaios só restou
interromper a goleada a pedradas.
?
Mesmo com toda a desorganizaçào, o futebol brasileiro
termina esta temporada com
a liderança absoluta no continente. Ao contrário de seus
tradicionais adversários, ciassilicou-se direto para a Copa
do Mundo, e seus times loram às finais de todas as competições, ganhando sempre.
O pessoal do Cone Sul
deve estar preocupado.
?
Getúlio Vargas morreu
sem saber o que era um verdadeiro mar de lama.

empatar

Vasco
I
Piquet

r-i

r\

4

a

perde
1

para

Grêmio

O Vasco deve estar mesmo com
a cabeça no Estadual de 94. Pelo
menos foi o que ficou claro ontem à
noite, no Beira Rio, quando o time
foi impiedosamente goleado pelo
Grêmio por 4 a 1. Carlos Alberto
Dias abriu o placar aos 3 minutos
de jogo e o resto do primeiro tempo
se desenvolveu sem interesse. No
segundo, também aos 3 minutos,
Branco aumentou para 2 a 0 cobrando pênalti de Cássio em Charles.
Três minutos depois, Charles fez
terceiro. O Vasco descontou aos
38m num pênalti de Dida em Gian,
que Valdir converteu. O time carioca teve Leandro expulso, aos 42m, e
logo em seguida Charles fechou o
placar.
Grêmio: Danrlei, Grotto (Dida),
Paulão, Aguinaldo e Branco; Jamir. Júnior e Dias; Fabinho (Carlos
Miguel), Charles e Adil. Vasco:
Carlos Germano, Pimentel, Alê,
Torres e Cássio; Bernardo, Leandro e Yan; Gian, Valdir e Júnior
(Hernande). Renda: CrS 372 mil.
Público: 1.051 pagantes.
Parque Antártica — O Santos derrotou ontem o Palmeiras por
a 0, gol de Guga.

ESPORTES
Globo
12h30 — Globo Esporte
21h30 — Futebol: Internacional x
São Paulo. Campeonato
Brasileiro (ao vivo)
Manchete
12h00 — Manchete Esportiva
20h00— Manchete Esportiva
Bandeirantes
12h30 —Esporte Total
13h15 — Esporte Total Rio
17h45 — Vôlei Masculino: Rhodia
Pirelli x Fiat Minas, Liga
Nacional (VT)

HOJE

NA

1' páreo ás 16 horas — 1.300 (AREIA) CRS 113.750,00 EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
-PRÊMIO L0RD VERMOUTH 1950 —
Linge. A. Estoves Ap 3
58
Unetido. M. Cardoso ...
58
Elotric Blue. V. Xavior .
56
Castioni. J. Pinlo
58
Arctic Flight. J. tome....
58
6 Jumping Hill, E D Rocha
58
2" páreo ès 16h30m — 1.300 {AREIA) CRJ 113.750,00 —
EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
PRÊMIO ATRAMO 1961 —
Joniales. J. Polotti Ap
1
58
Ivan lo lorriblc. G. Guimarães
58
2
58
3
Qsmin. Excluído
4
New lour, Juares Garcia
58
Planet Mars, J Queiroz
58
5
3- páreo às 17 horas — 1.200 (AREIA/VAR) CRJ 140.000,00
— EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA — INICIO 00
BOLO DE VENCE00R
COM PULE MILIONÁRIA
PRÊMIO 0ANIELIT0
1962 —
Los Pasloros. R. Ferreira
I
57
Ministro, J. Pinto
5/
Net Cash, J. Moita
5/
Bento Carnoiro, J. Leme
57
Nopos, R. Costa
57
Fó Gaúcho, G. Menoses
57
Infrento Mark. M. Cardoso
57
Pirajuy, G. Guimarães
57
4' páreo ás 17h30 —1.100 (AREIA/VAR) CRS 175.000,00
— EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
PRÊMIO GOLF1963 —
Uiriri. G. F. Silva
1
56
2
Chorrio Manira. C. Lavor
50
3
Reine Rose, G. Guimarães
56
Nadadora, J. Froire
4
50
La Oanielle. A. Esteves, Ap.3
50
5
6
Uchiwa, M. Almeida
50
5' páreo às 18 horas — 1.600 (AREIA) CRS 113.750,00 —
EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
PRÊMIO DEVON 1964 —
Risk Your Money, G. Guimarães
54
Nabisco, a. Machado
54
Jochaia. M. Cardoso
b»
linor Again. E R. Ferreira
54
Tango Palace. J. lomo
54
Esemplo. A. L. Sampaio
M
Ooin Lark. R Costa
54
6' páreo ás 18h30m — 1.300 (AREIA) CRS 140.000.
—
EXATA/OUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA PARE0 0E
CLAIMIN6 CATEGORIA "G/K" (CRS 300.000.00) — INÍCIO
00 BOLO DE DUPLA COM PULE MILIONÁRIA
— PRÊMIO EL PICONERO 1965 —
Mouse of Common s, E. R. Ferroira
50
Jabolão Negrão. L. F. Gomes
58
!
Aqualung, J. Froire
I
59
Guardian Classic, J Leme
58
Narville. G. Guimarães
58
Northern, C. G. Netto
6
50

NA

TV

21h30 — Futebol: Internacional x
São Paulo, Campeonato
Brasileiro (ao vivo)
CNT
12h45 — Mapa da Ação
TV Rio
19h50 — Record na Jogada
Globosat
13h00 — Basquete Masculino
15h00 — Hóquei no gelo
18h20 — Basquete Feminino
20h30 — Golfe
21h30 — Especial sobre Fórmula 1
OOhOO — Automobilismo
01h00 — Boxe Internacional

GAVEA
7
Ewok. R R Sou/a
58
.54
Caumartin. L. Abreu Ap
8
0
La Medma. C. L.ivor
50
10 Okilindo. E. D. Rocha
5/ 10
11 Beau Pòre, A. L. Sampaio
í»0 11
12 Adoralo. M. Cardoso
58 12
7' páreo às 19 horas — 1.100 (AREIA/VAR) CRJ 113.750,00
- EXATA/DOPLA/TRIFETA/QUADRIFETA — PÁREO
DESTINADO A APRENDIZES — PRÊMIO FRAG0NARD I9b6
Ibnol Muluk, M Aurolio Ap 4
58
58
( Ouro. R. G Amoriin. Ap 4 ....
d8
Sandown, W F Coutinho Ap 2
Jamodina. R Brasil, ap 4
56
Remarkable, A Esteves Ap 3 ...
50
Salino. L. Abreu Ap. •
58
Jafátima. N. 0. Silva. Ap
50
B' páreo ÀS 19h30m — 1.300 (AREIA/VAR) CRS 113.750,00
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADHIFETA
PRÊMIO FIAPO 1967 1
58
llbry, J Polelti. Ap l
58
C
Xina Rica, E. S Rodrigues
58
Abafina. J leme
^
54
Vai lena, A. S. Santos. Ap
i
54
Pórola Real. A. L. Sampaio
58
í
Orticária. A. Estevos. Ap.
i
54
Miss Palminha. J. Malta
9' páreo ás 20 horas — 1.300 (AREIA/VAR) CRJ 96.250,00
EXATA/0UPLA/TRIFETA/QUA0RIFETA
PRÊMIO AflAETÉ 1968 —
Motim. A. Esteves. Ap
I
58
Bovoiar Ma Chor. J. Polotti Ap.
5?
Buckish, P Chandelior. Ap.
58
Kemago. M Cardoso
54
Dona Popita. A S Santos
5?
Tussot. R. Costa
54
In Hurry, R. R. Souza
/
54
20h30m • 1.300 (AREIA/VAR) CRJ 96.250,00
10' páreo ásEXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
--PRÊMIO ASTRO GRANOE 1969 —
Fru.t do L Amotir. J. Polotti Ap. 1
1
58
Milliard, L. S. Santos
54
?
54
Urubu Cantou. V Xavier
3
Near Maus. J. tüine
ti
54
ò Conflito. G Guimarães
. . . 51
i
fj Sandoro. A Lsteves Ap.
54
M
G. Meneses
58
4
' 7 IrbilCall LSong.
Abreu. Ap.
54
b
21 horas — 1.100 (AREIA/VAR) CBS 96.250,00
11* páreo às EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
— PRÊMIO COMBERLAND 1970 1
Embromado. E. Nogueira
58
58
2
Disperse. P Chandelior. Ap 4.
Hinauf. Excluído
54
3
4
Paloma Picasso. J Polelti. Ap
5?
Questran. M Cardoso
58
ò
Longevo. G Guimarães
58
6
Nelário, A. Ramilo. Ap.
54
7
Quenosso. A. Esteves. Ap
58
8
Drubber, W. F. Coutinho. Ap. 2
58
9
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Menos de 48h após derrotar o Nacional na Supercopa,
MAUROCEZAR PEREIRA
Agora, o Campeonato Brasileiro. Depois de chegar à final da
Supercopa, o Flamengo enfrenta
hoje o cansaço e o Botafogo tentando avançar à próxima fase da
competição nacional. Ao meiodia de ontem, os jogadores do
Flamengo estavam no aeroporto
de Montevidéu. Às 18h, desembarcaram no Rio, e às 22h já
estavam na concentração. Hoje,
às 21h30, jogam novamente, menos de 48 horas depois dos 3 a 0
sobre o Nacional do Uruguai pela
Supercopa.
O Flamengo precisa vencer os
dois jogos que lhe restam no Brasileiro: o Botafogo, último colocado do grupo A, e domingo, o
Corinthians, líder invicto e já ciassificado. "Primeiro temos que jogar com o Botafogo e não vamos
ficar nos preocupando com ninguern. Eles que se preocupem com
a gente", resumiu o técnico Júnior, que não sabe se contará com
Marcelinho. "Sinto dores", lamenta o atacante, mostrando as
marcas da chuteira do uruguaio
Canais na batata da perna direita.
Júnior não confirma, mas a opção
é Júlio César. Fabinho, suspenso,
será substituído por Edcr Lopes.
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FLAMENGO BOTAFOGO
Gilmar 1
Vógnor
Charles 2
Porivaldo
Júnior Baiano 3
André
Rogório 4
Rogório
Marcos Adriano 6
Andrô Duarto
Êdor Lopos 5 5Nólson
Marquinhos 8
Suôlio
Nólio 10 10 Dodé
Ronato 7
Róbson
Casagrando 9
Sinval
Marcolinho
(Júlio Cósar) 11 11 Rogilson
Técnico: Técnico:
Júnior Carlos Alberto Torros
Local: Maracanã Horário: 21h30. Juiz: Jorge
Emilinno (RJ). As rádios Tamoio (900khz). Nacional
(I IBOkhz). Globo (1220klu), Tupi
o
Tropical FM (104.5mgh) transmitem(1280khz)
a partida.

Alvinesrros
Botafogo se
motiva para vencer
o principal rival
RICARDO GONZALEZ
histórica rivalidade entre
A Flamengo e Botafogo detonou um clima de euforia em Caio
Martins na véspera do clássico. O
técnico alvinegro Carlos Alberto
Torres chegou a fazer uma curiósa comparação para resumir o espirito dos jogadores do Botafogo
"Os
para hoje:
garotos estão
cheio de tesão. Até porque amanhà (hoje) é o dia da melhor mulher, aquela que todos desejam",
disse, relerindo-se ao Flamengo.

Cruzeiro - Precisa torcer contra Flamengo e Inter hoje. Depois, derrotar os gaúchos e continuar secando os cariocas.

Paulo

Só

com

a

vitória

interessa
menos

SÃO PAULO — Os jogadores do
São Paulo comemoraram a classificação para a final da Supercopa
dormindo. Assim que desembarcaram em São Paulo, ontem à tarde,
depois da vitória nos pênaltis por 5
a 4 sobre o Nacional de Medellin,
os jogadores seguiram direto para a
concentração 110 Centro de Treinamentos da Barra Funda. Hoje o
time enfrenta o Internacional em
Porto Alegre e uma vitória o classifica para a semifinal do Campeonato Brasileiro. O técnico Telè Santana diz nao ler idéia sobre a equipe

o Botafogo

111
morte

pelo Brasileiro, com

obrigação

de vencer
Marcelo Thoobald

No apressado desembarque do Flamengo, o ponta Renato mal lêwnèmpo de dar autógrafos aos torcedores

J

Flamengo - Como não enfrenta nenhum adversário direto na luta pela vaga. só garante lugar - no momento com os quatro pontos em disputa.

joga
os

enfrenta

0 (1
ou

O
ÍW:

AS CHANCES DE

Internacional - Com trés pontos
(desde que dois sejam obtidos esta
noite, contra o São Paulo) estara
classificado.

Flamengo

vida

A facilidade com que o Fiamengo chegou aos 3 a 0 sobre o
Nacional no campo adversário
não surpreendeu os rubro-negros.
"Apenas
adiamos a classificação
por uma semana. O primeiro jogo
já"O tinha sido fácil", disse Júnior.
time não se desesperou", destacou Casagrande, tão apressado
ao desembarcar que sequer fez
compras. "Já passei muito tempo
em free-shoppings". argumentou
o ex-atacante do Porto, Ascoli e
Torino, saindo com a mulher e
um dos filhos.

ífí5»^i*o^»7íPÍ^j^gj
Classificação
PG
J
V
E
D
CP CC
J.-.Ç.p.cinlbians £3 1.3 ip 3
1*7 7
f-j"
..?,..Ç.ã.9..P.aul.P. 1.4 1.?
4
2
55
..3Jn.tsr.;R.ç. 1.?. 1.? "4 jV '{§"
'{5
frJsrosnsft 13. 1.2
3
4
14
.A..ç.cngfiir.Q 1.?. 1.3.
Vi {4"
ficaflsntin»
.1.?. 1.3.
".8.'".'".'a".'".3ÃZ!Z!I!4!' t
7 Bahia
2
3
8
8
27"
7. 13 ' ""2
18
Botafogo
fi
12

São Paulo - Se vencer o Internacional, hoje. em Porto Alegre, estará
classificado

de

D
jogo

estão

muito
excitados
Sérgio Moraes
O Capita promete muita correria
contra os rubro-negros. "Só temos garotos. É nossa obrigação
botar a correria."
Forres disse ;i seus comandados que se preocupassem com todo o time do Flamengo, não com
alguém cm especial. "Ò que o Fiamengo tem de especial é a camisa." Entre os jogadores, o clima é
semelhante. "Vamos com tudo,
pra arrasar. Os jogos contra o
Flamengo são para consagrar",
definiu o volante Nelson. "A c.\pectativa e grande, mas seu eu
tiver que partir para dentro, vou
sem medo", disse o atacante RóbCarlos Alberto Torres pediu empenho e correria ao time alvinegro
SOIl.

Aléssia,

a
pernambucana

cansados
Internacional

"Vai
que colocará em campo.
jogar
estiver
menos
cansado",
afirquem
mou.
A possível realização em Miamido jogo entre São Paulo x Flamengo. pela decisão da Supercopa, não
foi confirmada pelo clube paulista.
"Até
agora não sabemos de nada",
garantiu o diretor de futebol Kalef
João Francisco. Os jogadores preferem os moldes definidos pela
Confederação Sul-Americana — o
primeiro jogo no Maracanã, na
próxima quarta-feira, e a finalíssima 110 Morumbi. dia 24.

que

ao

PORTO ALEGRE — Com um gol
de vantagem sobre o Flamengo 11a
disputa da vaga para a próxima
fase do Campeonato Brasileiro, o
Internacional entra hoje em campo
contra o São Paulo, no Beira-Rio.
"vencer
de qualquer
precisando
maneira", como pensam jogadores. dirigentes e o treinador Paulo
Roberto Falcão. O time entra em
campo com Fernandez; Marcão,
Vladimir, Adilson e Daniel; Daniel
Frasson. Djair, Loiola e Zinho;
Paulinho e Mazinho.

'Rei'
I
"Acabei
nambucana Aléssia, 35 anos, come- tarem juntos.
me acostuçou há mais de 10 anos. O ex-joga- mando com isso. Nos encontros,
dor a conheceu em Nova Iorque. fiquei sabendo que linha tido filhos
Saíram juntos algum tempo, mas 110 seu casamento, mas
que havia se
decidiram não continuar. Pelé tam- separado do marido. Me sentia
bém não estava interessado em ca- bem ao seu lado. Contou ainda
que
samento, pois havia se separado de era evangélica e
que continuava
Rose e precisava colocar sua vida muito unida á família".
em dia. Logo depois ela se casou e
O rei teve certeza disso quando
nunca mais se encontraram.
Aléssia lhe falou que só podia naPara surpresa do rei, eles volta- morá-lo se sua mãe autorizasse. Peram a se ver há dois anos, em Ma- lé achou sensacional. Jamais acrenhattan. Sempre que Pelé estava em ditou que ainda fosse enfrentar
Nova Iorque, telefonava para jan- uma situação dessas hoje.
— Luis Paulo I ima
São Paulo
' ^ ftwV

conquistou
Pelé embarcou ontem para Los
Angeles, onde foi cumprir mais um
de seus inúmeros compromissos
com a Mastercard. Desta vez, porém, o rei do futebol tinha uma
nova companhia; Aléssia Lemos, a
nova dona de seu coração. Só mesmo quando não puder viajar é que
ela deixará Pelé sozinho. O que está
decidido pelo casal é que essas viagens não podem passar de uma semana. Aléssia não quer ficar muito
tempo longe de casa.
O romance de Pelé com a per-

o

coração
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Pre?0 para Hote' Pres'dent (a 10C...
de Times Square) salda 4/12.
convertido ao dólar turismo no dia
m.
ply
'^
do pagamento. Consulte sobre
|PPIi
«*
|| outros Hotéis como The Plaza, Doral
"" BK»«5SgaPM«jwlag$efl^ '
va
Inn, Sheraton.
lull ' 'hllh •(),(/
Outras saídas: 12, 19 e
26 de Dez. 2, 9, 16, 23
MMM e 30 de Jan.
I#
Consulte seu Agente de Viagens.
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Em turismo a número 1

Esbanjando felicidade, o casal Pelé-Aléssia se prepara para uma das muitas viagens do 'Rei' do
futêbò
Pedalar
Reserve
Saídas

com
já

19

a

Natureza

o seu
e 26

lugar
/

11

/ 93

é

a

sua

melhor

Passe
semana

um

opção
final

de

diferente,
seja

WEEKEND

um

BIKER

l-I ID
SWEEKEND
EE
B
BIKERS
ONDE
MAU A
Informações e vendas • w
273-7Q84 / 273-5662 / 239-7832
Realização BEST CHQICE / ROAD CYCLE Apoio Shopping da Gávea / Hotel Surselva / Borrelli. Gráfica e Editora
S
•K
v*"-*

JORNAL

DO

BRASIL
~

mm
SEU BANCO NA
PONTA DOS DEDOS
P« Banco
•t
RURAL

Morcosul ameaçado
2
Informe Econômico 3
Cronograma do pacote
3
Comercial bate paralelo 4
Exportações de café
5
Negócios
6

Negocios
Rio de Janeiro — Sexta-leira. 12 de novembro de 1993

Receita

está
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FINANÇAS

atenta

Não pode ser vondido separadamente

a
patrimônios

Apesar da simplificação do Imposto de Renda deste ano, Osíris
garante que controle será feito por arquivos em fita magnética
—
Antônio
Brasília
—
Luiz
BRASÍLIA
0 secretário da
Receita Federal, Osiris de AzeveCresce número
AS PRINCIPAIS MUDANÇAS
do Lopes Filho, disse ontem que
ao simplificar a declaração de
de contribuintes
1988
bens os fiscais não vào perder o
BRASÍLIA — O número de pescontrole sobre a evolução do paRedução do número de alíquotas para duas (10% e 25%).
soas que apresentam declaraçáo de
"ToFim das deduções de despesas com aluguel e educação.
trimônio dos contribuintes.
rendimentos vai aumentar 20% —
Criação do Carnê Leão, pelo qual os contribuintes com mais
das as informações, a partir deste
cerca
de I.2 milhão de contribuiufonte
de
renda
de
uma
acertam as contas com a Receita
ano, estão arquivadas em fita
tos — no próximo ano. disse ontem
mensalmente.
magnética", informou. Conforme
o secretário da Receita Federal.
Osiris. os contribuintes que apre1991
Osiris ile Azevedo Lopes Filho, ao
sentaram declaração em 1993 só
informar que os formulários comeOs impostos passaram a ser indexados à Unidade Fiscal de
precisarão informar a evolução
Referência (Ufir), que corrige também a tabela do IR. Até
çaráo a ser distribuídos em levereido patrimônio. Ele acredita que
então, como não havia um indexador específico, todos os
ro. Segundo o secretário, o número
muitas pessoas só vão informar
meses havia uma grande confusão, porque a Receita corrigia
de declarantes vai crescer porque o
seus saldos bancários.
os valores aleatoriamente.
risco de o sonegador ser pego tamAté I988, a declaração de renO valor dos bens declarados teve que ser atualizado pelo
bém ficou maior por causa do provalor de mercado e depois convertido em Ufir.
dimentos era complicada em fungrama de combate á sonegação. EsOs
rendimentos tiveram que ser declarados mês a mês.
do
número
de
aliquoção
te ano 5.9 milhões de pessoas
grande
convertidos também em Ufir. O contribuinte teve que fazer 12
tas (nove) da tabela progressiva e
apresentaram declaraçáo de renda.
contas para declarar o IR.
dos inúmeros tipos de abatimenCom exceção da declaraçáo de
A Receita dispensou a anexação de comprovante de renditos e deduções. A Receita, então,
bens.
Osiris disse que não haverá
mentos à declaração de IR.
decidiu descomplicar e programudanças
no formulário. As modiOs contribuintes foram autorizados a apresentar a declaraçáo
mou para 1990 uma declaração de
ficaçòes que irão ocorrer têm o ohem disquetes.
rendimentos em que a tabela projetivo de simplificar a declaração.
1992
Ele informou que lez um acordo
gressiva tinha apenas duas aliquotas (10% e 25%). O problema é
com a f ederação Brasileira das AsA alíquota mínima passou de 10% para 15%.
sociaçòes de Bancos (Febraban)
Voltou a dedução de despesas com saúde, mas limitada a 650
que a Receita, numa tentativa de
Ufir.
simplificar, decidiu que a declarapara que os próprios bancos ficasA apresentação do comprovante de rendimentos voltou a ser
sem encarregados da distribuição
ção de renda deveria ser especifica
obrigatória.
de formulários e disquetes. No caso
para cada mês. Na prática, os
contribuintes tiveram que fazer
ila pessoa jurídica, o plano da Redoze declarações de renda (uma
cejta é permitir que também as 300
mil empresas que apuram ÍR com
? A fome do Leão nunca dei- ça promovida nas regras do Impara cada mês) em um mesmo
base no lucro real apresentem deformulário. A complicação foi
xou. nem vai deixar, de ser dor
posto de Renda das pessoas
claração
em disquetes. Além disso,
ainda maior porque, além de ter
de cabeça para os contribuintes.
no final de /9<Y,Y,
irá
reduzir
de nove para apenas
Jisicas
Joi
Jeita
isolar
cada
rendimento
e
desque
Mas. iui avaliação feita por Riicinco o numero de anexos que as
válida, portanto, para ser cumpesa por mês. a Receita obrigou a
bens Branco, sócio-diretor da
empresas são obrigadas a preenconversão de cada valor em
Artliur Andersen, c necessário prida no ano seguinte. Até então,
clicr.
...
BTN.
vigorava uma tabela com cinco
Osiris disse não foi decidido se a
Jazer justiça: a Receita federal
Dificuldades — A declaraReceita manterá a declaração de
tem se esforçado pura simplifi- aliquo tas. que iam de 5% a 45%.
ção de 1991 tinha tudo para ser
renda
em cruzeiros, como ocorreu
e
eram
as
vida
car
deduções
a
das
permitidas
descomplicada. O problema foi
pessoas e. na
este ano. quando apenas 320 mil
¦
de
=
despesas
maioria das vezes, foi beni-sucecom aluguel e educa. V
"
que a ex-ministro Zélia Cardoso
pessoas físicas apresentaram declaOsiris: informações dos contribuintes vão ficar em fitas magnéticas
de Mello decidiu, dois meses antes
dida. A primeira grande mudan- ção — além das que vigoram hoje
ração nesta modalidade.
do prazo final de entrega, acabar
com a BTN. que era o indcxador
da declaração de renda e substituí-la pela TR. O Supremo TribuAumento
H
do
IOF
agora
nal Federal, porém, proibiu a trosó
depende
de
Itamar
ca do indcxador.
BRASÍLIA — Só está faltando a
Em 1992. os técnicos enconO anúncio das medidas, que gadão e o CDB. provocando um ausetembro, juntamente com os funempresas e a extensão da cobrança
asssinatura do presidente Itamar
traram um sistema ideal de dedos
rantiráo um reforço de pelo menos
ile commodities. patrimônio de
e
mento
médio
de
5%
nas
alíquotas
do IOF sobre as aplicações finanFranco para que contribuintes pesclaração em que os rendimentos
X.5 bilhões, representa N0"„
USS
do
na
arrecadação
milhões
100
o
USS
de
carência,
reduzindo
no ceiras dos bancos com capital próprazo
soas físicas e empresas passem a
eram convertidos em números
200 milhões) da receita do
(USS
caso do CDB. para 15 dias. As
governo nesse fim de ano. vem senprio. Por considerarem o setor lipagar mais IOF nas aplicações 11de Ufir. Apesar disso, obrigaIOF.
O
mercado interbancário, onnanceiras feitas no Fundão, em
atuais alíquotas do IOF para emdo adiado há 15 dias. Depois de
nanceiro com a maior margem para
ram o preenchimento da declade
são
realizadas
as aplicações liCDBs
e
nos
empréstimos.
Funeioo aumento da tributação, os técnivários adiamentos, o ministro da
ração de bens pelo valor de merpréstimos a pessoas jurídicas serão
nanceiras
dos
náriosda
bancos
Receita
Federal
isentas do
resolvejá
c a d o existente e ni 3 1 d e
aumentadas em 100%, provocando cos estudam também a elevação de
Fazenda, Fernando Henrique Carram
as
dúvidas
técnicas
e
IOF.
acumulava
estoque
em selemjurídicas
dezembro de 1991. convertido
um reajuste da taxa anual de 1.5%
23% para 30% da alíquota da condoso. anunciou no último sábado
das
mudanças
desse
imposto,
remebro
de
USS
49
bilhões.
Isto signifiem números de Ufir daquela datribuiçao social sobre o lucro líquipara 3%.
que as medidas seriam colocadas
tendo novamente as medidas á asca que bastaria tributar esse mercata. Não houve mudança no lordo das instituições financeiras
em pratica na segunda-feira passasessoria jurídica do Palácio do PiaOutras opções — Enquanto
mulário deste ano em relação ao
do com uma alíquota equivalente a
nalto. Já foram sanadas também as
esta mudança poderia gerar um galalIsto
não
aconteceu
da.
essas medidas não vêm, a equipe
porque
de 1992. Muitos contribuintes,
15"ii da aplicada atualmente sobre
dúvidas levantadas pelo Planalto às
nho mensal de USS 30 milhões na
lou mais uma vez um sinal verde do econômica estuda pelo menos três
porém, reclamam do excesso de
o
Fundão para o governo conseguir
propostas que reforçarão os podearrecadação.
Palácio. As alterações no IOF pre- alternativas tributárias à revisão
contas que são obrigados a fazer
dobrar
a arrecadação mensal do
res do Fisco no combate à sonegavêem a unificação das tabelas de constitucional: a criação dos impara converter mês a mês o valor
De acordo com técnicos da ReIOF. situada na casa dos USS 250
ção.
de seus rendimentos e izastos.
incidência do imposto sobre o Funceita, o Fundão. queacumula\a alé
postos sobre fortunas e ativos das
milhões.
'

''

' * "

¦¦¦¦¦¦

——

Goldmann
r-%
pressiona
verbas
por
BRASÍLIA — O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. começou a receber as primeiras pressões, surgidas dentro
do próprio governo, contra os
cortes no orçamento do próximo
ano. O ministro dos Transportes,
Alberto Goldmann, esteve ontem
com Fernando Henrique para
marcar posição contra eventuais
cortes nas obras de recuperação
das estradas. "Esta é urna necessidade básica de infra-estrutura do
país. Não estamos aqui discutindo subvenções sociais", desabalou Goldmann.
Recursos — O ministro dos
Transportes considera a recuperação das rodovias fundamental para o sucesso da safra agrícola do
"Só
isso garantirá a
próximo ano.
exportação dos produtos brasileiros a preços competitivos", assinalou. Secundo ele, a primeira
proposta de orçamento para 1994
prevê a aplicação de USS 1 bilhão
— incluídos os recursos do Banco
Mundial (Bird)— na recuperação
de 15 mil quilômetros, um terço
da malha rodoviária federal.
O ministro reclamou também
do colega da Fazenda a liberação
pelo Tesouro Nacional de duas
parcelas atrasadas do orçamento
deste ano para as estradas. Os
recursos, no valor total de USS 50
milhões, fazem parte dos USS 600
milhões programados para a recuperação das rodovias em 1993.

Se a sua empresa
que atende melhor
achar. SMB Saúde
Planos sob medida,

quer um plano de saúde
e custa menos, acaba de
Empresarial.
uma das mais completas

Dica econômica

do Ovídio para

empresários

visão:

SMB

Saúde

de

Empresarial.

redes de hospitais e clínicas e um serviço de
atendimento personalizado. Tudo por um custo
muito menor e um retorno muito maior.
Com SMB Saúde Empresarial todo mundo é
bem tratado e fica muito mais feliz. Palavra do
Ovídio, que lembra: SMB Saúde Empresarial
é aquele plano que não quebra ninguém na hora de pagar a mensalidade.
Para conferir, ligue (021) 253-5333.

Hs&

SAÚDE
EMPRESARIAL
Atende melhor. Custa menos.

2 a sexta-feira, 12/11/93

NEGOCIOS & FINANÇAS

JORNAL DO BRASIL
INDICADOR» INTERNACIONAIS

Argentinos

adiar
querem

Mercosul

teme instabilidade da economia brasileira e denuncia competição desleal
BUENOS AIRES — Industriais
fundamenta o pedido para adiagens têm deixado a indústria ardustrial, financiamento e utilizaargentinos estão reivindicando a
mento do Mercosul.
gentina para trás, sobretudo nas
de tecnologia", disse o dirição
Competição desleal — As
prorrogação dos prazos do Meráreas metalúrgica, têxtil, de calçaindustrial argentino, que
gente
cosul, que oficialmente deveria
dúvidas dos argentinos têm como
dos, papel e petroquímica.
acrescentou: "Nossa intenção não
entrar em vigor cm 1" de janeiro
causa a instabilidade da economia
Gaibisso cita o exemplo da Coé nem denunciar, nem nos retide 1995. O chefe do Departamen- . brasileira. "Queremos dar tempo
munidade Européia para fundarar;somos favoráveis a um mercato Econômico da UIA (União Inao Brasil para que ponha sua ecomentar sua opinião de que os prado comum, nias não nessas condidustrial Argentina), Jorge Gaibisnomia em ordem, domine a inflazos do Mercosul devem ser
ções".
so. acha que a mudança no prazo
ção e elimine o déficit fiscal", disestendidos.
A
CE,
segundo
ele,
As disparidades econômicas
é fundamental para que se possa
se Gaibisso, que advertiu para a
"neutralizou
as
assimetrias,
"fortes
mas
entre
os dois maiores sócios do
criar "um mercado comum de
existência de
assimetrias
isto levou mais de 30 anos". Na
Mercosul fizeram com que a baverdade".
macroeconômicas" entre seu país
sua opinião, além disso, os países
lança comercial bilateral passasse
c o Brasil.
Gaibisso diz que os industriais
europeus
contam com a ajuda de
de
um saldo positivo para a Ar"não
Gaibisso
não
tem
apenas
dúviargentinos
têm medo do
autoridades
supranacionais
que
das, mas também reclamações.
gentina de USS 402 milhões em
Mercosul, mas da forma como as
ainda
não
existem
aqui.
1989 para um déficit de USS 1,6
por
Segundo ele, os industriais brasicoisas estão indo, será apenas
Mercado sério — Para
bilhão em 1992. O resultado desleiros "trabalham com uma eneruma circulação dc bens com tarifa
que haja um mercado sério, deve
favorável diminuiu em 1993, com
gia de 30% a 80% mais barata",
zero". Ele informou que na semahaver uma coordenação macroecom vantagens trabalhistas e trium déficit contra a Argentina de
na que vem a UIA entregará ao
butárias, e isto representa lima
conômica em matéria de câmbio,
USS 446 milhões nos oito primeicompetição desleal". Essas vantagoverno um documento no qual
impostos, tarifas, promoção inros meses do ano.
¦ Indústria

c
Disney

em

Washington
tória americana e localizado
em Haymarket, na Virgínia, a
50 quilômetros da capital dos
Estados Unidos. Haymarket
foi palco de batalhas importantes da Guerra Civil.
O objetivo do projeto 6
oferecer aos visitantes a oportunidade de ter contato com a
diversidade étnica e cultural
dos Estados Unidos — e com o
uso da alta tecnologia da realidade virtual. Por exemplo, será
possível reproduzir a Ellis Island, portão de entrada para
milhões de imigrantes em Nova Iorque, bem como encenada
a batalha naval entre o Munifor e o Mcn imiw. da Guerra da
Secessão.

¦ Novo parque
será baseado na
história dos EUA
ESTAMANASSAS,
DOS UNIDOS — O
Grupo Walt Disney anunciou
ontem um projeto para criação
ile um novo parque de diversòes próximo a Washington
que deverá atrair 30.000 visitantes por dia. O plano foi divulgado apenas um dia depois
que a Eurodisney, sucursal européia do grupo americano,
anunciou prejuízos de mais de
USS 900 milhões.
O novo parque, o Disney
America, será baseado na his-

Peru

do

receberá

créditos

Fwh.nwwo

III

|

(Mijkfcslj 18.158,52
Noh lorqu» (O. Joiim) 3.663,55
Und™«|FT8E:100) 3.099,7
Fljwijfürt (DAX-30)
2.023,33
Honfl konfl 9.674,83
(H*na-8«na)

+0,2%
«jrtii'"""
,+Íjo4X^1
;0,Ó3%"'
+349,39 pis

para
privatizar
LIMA — O Peru vai receber do
rão o processo de privatização, o
Banco Mundial créditos de USS
Banco Mundial concederá ao Pe250 milhões como ajuda ao proru mais USS 750 milhões destinacesso de privatização das empredos à construção de rodovias, fersas estatais do setor elétrico. O
rovias, saneamento ambiental.
anúncio foi feito pelo presidente
Esse montante inclui USS 100 mida instituição, Lesvis Preston, dulliões que visam apoiar a reforma
rante encontro com o presidente
do sistema financeiro. O Peru foi
do Conselho de Ministros do Pereadmitido no Banco Mundial em
ru, Alfonso Bustamante, e com o
maio deste ano, depois de ter sido
ministro de Economia e Finanças,
afastado em 1985, quando o exJorge Camet. Preston tinha marpresidente Alán Garcia decidiu
cada para ontem uma visita ao
uma moratória unilateral da dívida externa nacional. Posteriorpresidente peruano, Alberto Fujimori e uma extensa agenda de
mente, com a assunção do presiencontros com outras lideranças,
dente Furimori e o golpe sobre o
como o presidente cm exercício
Legislativo, o país foi severamendo Congresso, Víctor Joy Way.
le criticado pela comunidade inAlém dos créditos que ajudaternacional.

"a;*

|

21.-148,11
3J8OT, ST"
3.Í99,O'J"
2.095,58
9.642,91

|

3.MÍ,95'2"
IIÍ-hímíl"
5.437,8o'

Fontes agências
Juros
Ontem

;

.
j:
|
:

[

Anterior

fas,?

j

Jane 106,49 107,15
M»roo
1,6927 1,6835
Franco 5,9008 S,M?5
..Fnra.Mjgo 1,4966 1,4905
Iftw 0,6773 0,6761'
.Lira 1;6S4,00 1.646,00
POtrewwd. 1,3145 '1,3075'
, F.lorlni 1,9013 1,8966
^wca 8,2713 8,2205
. E»cu{lo 174,10 1 73,15
.JNwrti 136,87 135,70'
Cimelro 187,88 1 82,21
0,9991 0,9994
PaMurufuai0
4,42 4,42

iwjtifoy)'
Novajoi^uo
londnM
Pari»
„Honjj Konj

°nt*m

1

376,76
..377,00'."
ÍWM...
376,80

Antarl0f

"ay

I

Tosouro N.D. N.D.
C.D. N.D. N.D.
C. Paper N.D. N.D. j
EurodMar N.D. N.D.
Prime N.D. N.D.
Fonte? UPI (Nova Iorque)
Commodities
|

pOMjT Ontem

Anterior

Cafe; 73,25
73,00
Trigo(dei)
3393/4 3451/4
Afucar(mar) 10,19 10,10
Cacau(dez) 1.129
1.119
Suco de laranja
104,75
(now) 105,75

Fontet UPI (Nova lorquo)

Bird

".y.°£,?

Fonte: agencias
(Londros, N. Iorque a
Chicago); * arábica brasileiro

|

374,90
".374Í7?"
,.375,60'!
*37S.5o"

0"'«m

375,05

Nova Iorque

Fonte: AP (Nova lorquo)

[

Anterior

15,20

[

15,20

Fonte: EFE; óleo cru tipo Bront para
antrefífl om novembro

I I O preço do petróleo deverá baixas
nos próximos dias como resultado da
incapacidade da Opcp de controlar
suas próprias exportações. Além disso,

a OM deverá rever o bloqueio econômico contra o Iraque no dia 20, o que
poderá significar mais oferta e preços
ainda menores.

INDICADORES
O DIA A DIA
Dólarl
âsii
i EstAv.i H

Inflação

rn

°uro

IBV

rn

r

(Em CRJ) ¦ (Em CR$) (EmCR$) (Empontos)
196.70 196,70
196,00 £365,00 ft«q
MM
I I8B,od
»vti

^

^

j!!

^

Fonte: AndimwVasas de Câmbio

^
<^n
9/11 10/11 11/11
Fonle.BVRJ

Fonte: BM&F

Bolsa de Mercadorias e Futuros
Volume Geral
Contratos
Numeros do Contratos
Voluma Participacao
om aberto
neg6clos
negociados
(CR$) (%)
675
409
53
398
128
568 829 1 74
8
....9"/.?, 550
35 800
57 997 44 7 500 12,45 '
..Jrol'co 24G80 2 8?1
,4 . .
609 5 211084 855
6.4?e^.
4 7 405
75 128 072 500
16.1?"
...CAmbio 234 207 182
68,56 "
J}* !0(956 609 95 285
IGPM
660
0
0
0
43
20 25 569 960**
0.01
. . Soja Camb
'
13 955 439 "
1
....^9' .9.0f.d.9
0
10
Total ' <^8 101 4 205
246 5?7 465 943 239 933 100.00
Ouro/disponível
Valor do contrato: 250g.
Cotaçò«s «fn cruzalros reais por grama
Veto. | Contr. I Negócios Ab«rt.
Mínimo | Máximo | Últ. f Oscilação!
2 385,00

2 385,00

2.4W).pO

2 395,00 • 2.1

Ouro/Mercado de opçôe» «obre disponível
Valor do contrato: ZflOg. Cotiçocs am crazoires reais por grama
Veto. j Exorc. I Contr. I Nsg.
Abeit. I Mínimo I Máximo I Últ. I
N.V03 £f!?9'.9.9. 3.646 38
^-9? 26,00
6531 3
260,00 ?&0/00 260.00 260.00
.Jp°' .1400 00
000.00
4
400
§0.00
,Ja04 5
1,00 1.00 1,00
.^07 5600.00 6531
1(00
0.10
0 10 0.10 0,10
4.400,00 6 531 3
531
3
300 60
300.60 301 10 301 10
.^3.?.
6
Mercado Futuro/Índice
Valor do contrato: CR$50,00 p/pontes
Veto,

j

Contr.

|

Nagòclo»

[

Abert.

^CotaçòMamnúmaroftda ponto»
Mínimo
Máximo
ÚHImo
|
j
|

2 821 33 000 31 700
J6.800
Mercado Futuro/Café Cambial
Valor do contraio: 100 sacas de 80 kg. Kq.
Cotações em CR$ p/saca de SO kg. Ifq.
lk)23
86, SO 65.50 86.80 85 80
Mur4
11361
8'"M 8H80
8950 80 80
Mercado de Opções/Café Cambial
Valor do contrato: 100 sacas da 60 kg líq.
Cotações em ponto*'por saoa da SOkg Ifq.
28.50
- NV 51 60 00 .1.752
26.50 26.50 26,b0 i
130.00
0.10
Mercado Futuro/Soja Cambial
( Valor do contrato: 30 ton. métricas
Cot. wn pontos p/60 kg wn grãos
Mercado Futuro/Câmbio
Dólar - Valor do contrato: U$$ 5.000
Cotações am cnualn» reate por d6)ar
Do/3
4 /35 2?
239.40 239 55
239.54
..?39 40
42 6/0 IbO
325.40 325 20 326.75 325.65
Mercado Futuro/Dl ¦ Depósito Interfinanceiro de 1 dia
pomos de P.U.

IGPM/PGV
%
FIPE/IPC
%
Juiho 3125 Juihc..
3089
Aqosto 3179 AgostO 33 97
Setcm&ro
3528 Sctembro 34 IP
Outubro 35
Outubro 3523
Acumulado no ano 131630 Acurnulado'ano 1277,08
Em12nnfses
2.KO08 Em12mesos .10030?
INPC/IBGE
Junho
Julho
Agosto .
Selombro
Acumulado no ano
Em 12 mesef.

dieese/icv
Juir>o
Agosto
Setembro
Outubro..
Acumuladcano
Em 12 meses

30.37
3101
333-1
36o3
930.60
190511

Contribuições ao INSS

%
30 31
3505
3b 70
Ü61
39/ 86
12955

INDICADORES
BTN 1011
CfiS 1036090*
BTN 1111
CRS105 W00'
BTN 1211
CfiS 106 2tv0*
liPC trimestre)
CRS 997 93
UPF dia 0111
CRS 1M68
UPF diária dia 02 11. CR5 1280»
UPF dianadia 12 11. CRS 142635
ITir 01 11
CRS 10259
U'ir do dia 1211
CRS 11567
N* IndiculGPM
Outubro
141638
IBACNBV
1275 538961
pontos
l-SENN
83 360 pontos
DER Acumulado de
a01.1193...
511,763363
'IU0&91
atuali/ado pela TR acumulada

• Compotèn
itência dn Novonibro

Autônomos, Empresários e Facultativos
Número mínimo de
Salário
Alíquotas
Classe
meses de parmanêncla
base
%r
em cada classe
CRS
1
?
3
4
5
6
7
a
9
10

Atô 1?
Maiü do IP atô 24
Mais do ?4 até 36
Mais do 36 atô 48
Mais dc 48 ató 12
Mais do 72 até 108
Mais do 108 até 144
Mais do 144 ató 204
Mais do 204 ató 264
Mais do 264

15 021 00
?7 024.09
40 536,13
54.046,18
67.560.22
81 072.28
94.584.31
108.096.37
121.608.40
135.120,49

10 00
10 00
10 00
2000
20.00
2000
20 00
20.00
20.00
20.00

Vgp
1 502,10
? 702.41
4 053.61
10.809.64
13 512 04
16214.46
18 916.86
21.619.27
24.321.68
27.024.10

Alíquota (%)

ató 40 M6.13
0 00
do 40.536.14 atô 67 560.22
9 00
10.00
do 67 560.23 atô 135 120.49
Oba: Pofcentuais incidentes (te forma nüo
• Contfibutçôo do omprogndor domôsbco: cumulativa
12^0 do salário pago. rospeitando o tolo acima.
..^.f.V.r?.'.-.sujoitas a limito dc incidência
Prazo» para pagamento: atô 01/12. sem coítoçoo. alô 07/12 converter em quantidades de Utir do dia 01/12 o
muitipiicA-ias pHa Utir do dia do pagamento; após 07/12 acrescentar multa e juros. • Autônomos, Domésticos,
Empresários e Facultativos: aplicar o môtodoacma. muda apenas a data do 07/12 para 15/11
Rendimentos da poupança
Mès de Novembro
10,1 39.4036
20.11
11.11
..39,2226
11 39.4739
M«s da
12.11
..39.2126 ?°
37.1926
01.12
13 11
..41.4638» ?? '
35.0016
02.12
14.11
.39.1221 23 ,1
34,9614
03.12
15.11
..36.9111 2*1 "
37.1024
04.12
16.11
..34.8300 2511
39.3935
05.12
17.11
..37.0116 26,1
06.12
18.11
.39.2427 2711 39.4538
39.2930
07.12
08 12
Impostos,

.Unlf
.yierj
Ulinit
,U.PF
.Ulir
UT

Julho

656.227.91
1.154,00
1 i28.894.00^
303.336,30
25.126.35
14 000.00

Imposto

369312
Oeaambro
36.8408
36.6795
38.4990
38.2076
36.8961
33.6348
36.6041
. , 37.4036

taxas e índices

Jun>|o

Agosto

(Mores paia
Ff-ruMHj)*
dia 10 11
dull 11.
dia 12 11

contratos de sequros •
08*670599
0827SM98
083761971

(fatores para outros contratos do sistema bancarios)'
K) 11 0816TO01
du II II 082798M0
dal?
083-619W
* Fatorosti.acumulados
desdo 010? 91

Sotombro i Outubro j Novembro'

851.178,80
IJ.IB-.is "i-MI.'iz" 2"e«54l']l
Vam'277,92
1.892.46
2 497,86
3.356,82' 4.'MOOO'I
4.537 14 If
'495
1
674!oo ' i 980.00 2.616.00'' 3464
00 1.280
923,37
394 579,86
514,41 605,91'
68 :1
32.749.68 42,79 ' 56,48"' 43,00
75.90 102
59 II
M.00'|:
1.8 01)0,00 24,00 32,00

Base da cálculo (CR$)

Parcela a deduzir (CR$)
isento

81290
' Ato 102.590.00
81 400 81301
•».!>£. 1M 81.490
S8 840
58 686
MI 8M b8 730
Do 102^^Mo'.'oi'a MO 050,00
—22 S2i£ 453
102 590.*0*0 15
Mercado Futuro/Boi Oordo
Acimade 200 050.01
141.574.20
25
Valor do contrato: 330 arrofca9 líquidas
Deduções
Cotações am pontos por arroba
.11 CHS 4 103.60 por dopendonlo isom limita) b) Fnixo adicional do CRS 102.690 patn opoaonlndos ponsioniMas
e transferidos paro
a rosorva roínunürada.com mais do 05 anos. c| Pensào allmontlcla: valor detorminodo oor
..^>c.t.sac?.d) Contribuição Rovidonciâria oficial valor irrfogrnl
"
-'w
A A ^
OJTs
. Si & - > v'x Í
Fonto: Secrct.wj üo Rccvit,i Fodor.n

EIS3EHHS8I
Fator de Correçáo
Residoncial
IPCA" Set. Out.
Anual* 18,3057 20.0873
('corrido sobro o valor pago
no môs om 1992)
Somestral 4,6930 5.0430
Quadrimestral
2.8867 3.0675
" Substitui o ISN
índices
acumulados atô |uino. válidos
para contratos com clíiusula
de 'eaiusto em agosto)
Comercial
IQP IGPM
Nov. Nov
Anual 23 1286 21,8668
Semestral 56402 5,3890
Quadrimestral 3.2621 3.1599
Trimestral 2 4720 2,4076
Bimestral 1.6513 1,8268

Ta*a ovor Ront. Rant. Rant. Pro),
(%a.m.) dia.(%) som.(%) m6s (%) mfts(%)

UC/LFT/BBC.NTN
HOTMONEY
PI; Oyer
IFTE
Mercado Futuro
da Dl(3)

49,02
49,17
49.04
49,26
P.U.em
CRS

1,63
1.M
1,63
1,64

6,71 13,88 3842
6,72 13,90 38,43
6.71 13JS 38,34
6,75 1 336 38,56

Taxaovef
(% a.m.)

Rent.
dia. (%)

Proj.
más (%)

Dl OVER FUT.
doiambn)/93
81.301
48,15
1,61
37,81
58.730
42,72
1,42
38,43
jamiro/93
A partir de 17/10/91, a Circular n° 2063 do Banco Central permiti; a realização dií opuiiMjótT. co^piomrssadas com pt-ssoas forcas
e juíKjtcas não Iinancetras apenas com titulob públicos de 30 dias
ProcoCRft Vor
Vor. Var.
Proj.
lndiMdo«»«
j Indico Dia(%) Som(%) Mo»(%) Mn|%)
TR(2)"o7/11
34,53
TB 06/11
36,72
UfWdl«ll«1M11
115,67
1,51
7,79
14,46
35,01
,
¦ cAmbio
US4Conwrdftl(2)
oompra
196,692
-0,00
»«id»
196,695
6,32
13,04
US«Flutiianta(2)
oompra
198,400
198,500 0,35
6,72
11,83
US«PmMo-RJ(1)
compii
193,00
W«l«
196,00
2,08
6,52
12,64
US# BM&F • Comercia) (3)
famtmlil
239,54
35,57
..
35^5
325,65
ISENN (4) 83.360 4,18 17,76 27,37
IBVRJ (4> 8.429 2,37 15,56 25,54
IBOVESPA(S) 23.276 1,96 15,54 26,26
IBOyEWAFu^ctombro/Sa 32.000 49,07
¦ OUROSPOT PrufoCBI/ Vnr. Var. Var.
US»/
Grama dia(%) 5cni(%) mea(%) On?a
SINO • Ffldl.(l) 2.395,00 2,13 6,40 14,59
BM&F-FecJi. 2.395,00 2,13 6,40 14,59
COMEX-MnpnMnte (• 2.398,33
375,80
378A)
-ÍÜ!!!!¥?!!™4!!?!Í!!SI?' (2.402,16
« 3l|H>MPy«wiMfti«ifa troy
FMa (t)ANDIMA; (2) Banco Cortial; (3)BM8iF; (4)BVRJ; (5IB0VESPA

{CRt-ilngotepof gramaa)
Compra
(CR$)

de Renda

IR na Fonte (Novembro)

I Caderneta
IMIj.ll!—II
Agosto dia 0108
31.0?185;j
Setembro dia 0109
3-10067%
Outubro dia 0110
352931%
Novembro dia 0111
37,2120%
Dia 1211
392126%
FGTS
3% 6%
Julho
29 6787 29 8891
Agosto
29.4384 29.7404
Setembro 34 0197 34 3407
Outubro 3o 3053 36.6318
Nowmbio 366461 36 9734
Salário Mínimo
Julho
CTS 4 639 600 00
Agosto.
CRS 5 534 00
Setembro
CRS 9606 00
Outubro
CRS 12 024.00
Novembro
CRS 15 021.00

Taxas Andima
Ffnare;™mon?ode
(por um dia utll)

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos
Salário de contribuição (CR$)

TRdia 1010a 10 11 36 31°j
TO da 11.10a 11 11. 3853%
TRdia 1210 a 1211. 3652%

Venda
<CR$)

OAlar .!®5.°0, 194,00
Ewudo 1,00
1,20
Franco Sulfo 117,00
1 30,00
Franco Frances 29,00
33,00
ten# 1.60 2,00
libra 268,00
285,00
lira
0,10
0.15
Marco AlemSo 103,00
115,00
Peseta 1,20
1,60
Fontt! Banco do Brasil

Compra

Venda

Cindam (250g) 2.394,00 2.395,00
Ourinvest (250g) nd
nd
Safra (lOOOg) 2.385,00 2.395^)0 í|
Rozano
Slmonson (lOOOg) 2.390,00 2.395,00
f unaidoms tomocodoms o cu&tcdhtntos
ci,ido.*; na Bolso Mor cantil o dn Futuros croüon¦
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MÍRIAM LAGE, com sucursais

Pisando

em

ovos

diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, GustaO vo Franco, nega, sempre que pode, a elaboração, pela equipe
econômica, de "aventuras cambiais" para derrubar a inflação. São
consideradas cartas fora do baralho dolarizaçào e âncora cambial.
Franco explica que o atual nível das reservas, na casa dos
USS 28 bilhões, é considerado confortável porque a quantidade de cruzeiros reais em circulação é pequena (USS 4 bilhões).
Em um cenário de inflação baixa e diante de uma remonetizaçâo
da economia (aumento da quantidade de moeda em poder do
público), a base monetária expandiria e as reservas já não
seriam excessivas, mesmo nos níveis atuais. "Amanhã poderemos precisar delas. Por isso, não podemos colocá-las em risco
agora", esclareceu.
O diretor do BC explica também que, hoje, qualquer oscilação
mensal no saldo cambial entre USS 2 bilhões e USS 3 bilhões teria
um impacto monetário muito grande, pressionando a inflação,
devido ao volume pequeno de moeda em poder do público.
Lembra ainda que, no início dos anos 70. quando a inflação
estava baixa, o dinheiro em circulação correspondia a 10% do PIB.
"As variações
nas reservas não tinham tanto impacto", observa.
?
O problema do Brasil com a dolarizaçào não é a falta de
dólar, como na Argentina. Mas de cruzeiros reais, devido à
indexação dos ativos financeiros.
Dúvida do

'leão'

A Receita está mesmo empenhada cm criar o imposto sobre
os ativos das empresas.
Os técnicos concluíram que
dá para instituí-lo por lei complcmentar, como prevê o artigo
154 da Constituição: a União
pode criar impostos que não sejam cumulativos e não tenham
a mesma base de cálculo de outros tributos.
O problema é definir precisamente o conceito de ativo e a
base de cálculo do novo impôsto. A mesma dificuldade existe
para enquadrar no IOF as aplicações financeiras dos bancos
com recursos próprios.
Bronca
A Febraban, através de seu
coordenador de comunicação
social, Adilson Lorente, não se
conforma com as intenções do
leão em aumentar sua mordida
no setor bancário.

No martelo
Foi acertado o preço com que
as ações da BR chegarão ao mercado: 10 centavos de dólar para
cada três papéis.
Para se ler uma idéia, as ações
da Petrobrás valem 9 centavos de
dólar cada. Da BR serão vendidos
7.5 milhões de ações, num total de
USS 250 milhões, que reforçarão o
caixa da Petrobrás. Ontem, uma
ação custaria CRS 6,60.

São Tomé
O diretor da Área Internacional do BC, Gustavo Franco. permitiu-se um desabafo:
"O
tamanho do déficit fiscal,
uni dos principais responsaveis pela inflação, é questionado pela imprensa, políticos
e empresários."
Em suma. por muita gente.

Fustigante

Novo xerife
Os bancos federais têm nova coordenação: Comif— Comitê Gerencial das Instituições
Financeiras Federais. Será
composto pelos ministros e secretários executivos da Fazenda e do Planejamento, e pelos
presidentes dos conselhos de
administração dos bancos.
O ministro do Planejamento. Alexis Stepanenko. diz que
a função do Comif é estratégica. evitando superposição das
instituições. Será que terá
maior poder que o Ministério
da Fazenda e o Banco Centrai?

Todos os concorrentes estavam presentes — e de ouvidos
bem atentos — ao almoço de
ontem em São Paulo, da Cámara de Comércio BrasilLUA. em que o principal convidado era Jack Smitli, presidente mundial da GM.
Smitli deve ter provocado
calafrios na direção da Volksvvagen. Ford e Fiat ao anunciar que pretende lançar, a cada seis meses, um novo carro
no Brasil. Acredita que o mercado chegará, em breve, a 2
milhões de carros por ano. Lste ano. a produção baterá o
recorde de 1.2 milhão.

Café frio
Com o leilão de ontem na
BM&F. o governo já comprou
25.250 sacas de café dentro da
política de retenção de 20" í>
dos contratos de exportação.
E uma ninharia comparada
ao volume de embarques regisirados para outubro. Com esses dados, o governo deveria
ter comprado 180 mil sacas.
Em Nova Iorque, o Brasil
— líder desse acordo — está
com a imagem ruim: os outros
14 países produtores estão com
compras e registros das operaçòes rigorosamente em dia.

Garante que se os técnicos
da Receita analisassem os balanços veriam que, para obter
um lucro de USS 2 bilhões em
1992, foram feitas despesas tributarias de USS 2.98 bilhões
— incluindo Imposto cie Renda com alíquota superior à dos
demais setores —. administrativas de USS 6.3 bilhões e. de
pessoal, de USS 18 bilhões.

Moiitaiilia-russa
O ministro Antônio Britto
fez as contas e concluiu que o
passivo legado pelo governo
Itamar Franco, na Previdència. chega a USS 9.3 bilhões.
Herdou USS 4.5 bilhões, incluindo o reajuste de 147% aos
aposentados, benefícios represados e ações em julgamento.
Com a nova política salarial,
paga no final de 1992, o passivo subiu para USS 5,7 bilhões.
Depois de cortes sucessivos,
o passivo caiu para USS 500

milhões em setembro, quando
voltou a pular para USS 1.5
bilhão com a nova política
salarial e, agora, está por volta
de USS 5,1 bilhões com a fatura apresentada pelo Supremo
para o pagamento de um salário mínimo a 7 milhões que
não o receberam entre outubro
de 1988 e abril de 1991.
Britto ainda acredita chegar
ao final de sua gestão resgatando os principais passivos da
Previdência com os segurados.

Pacote

fiscal

Redução

de

sexta-feira, 12/11/93 a 3

sair
dia
22
poderá
¦ Cardoso e Freire acertaram cronograma e o apresentam a Itamar semana
que vem
BRASÍLIA — O ministro da
há
algumas
semanas
chegaram
divulgadas, provavelmente dentro
que
tomada. Os técnicos estão apenas
Fazenda, Fernando Henrique Cara divergir publicamente, agora se de dez dias. Ele reagiu duramente
buscando a melhor fórmula jurídi"Estamos
doso, e o líder do governo, Roberto
entendem.
afinados", de- ás declarações de líderes empresaca para colocá-la cm prática. Essas
Freire (PPS-PE), vão apresentar na
clarou Freire, que se encontrou onriais que ameaçaram não pagar o
transações vão ser taxadas", assetem à tarde com o ministro da Fa- décimo terceiro salário cm represápróxima semana ao presidente Itao líder. Ele não vê nenhum
gurou
mar Franco o cronograma para o
zenda. No entanto, ainda há pontos
lia à disposição do governo de dientrave jurídico á elevação de 23%
lançamento das medidas econômionde não foi possível o consenso.
minuir de quinze para dez dias o
para 30% da contribuição social
cas. Em princípio, a idéia é anunUm deles é o tratamento a ser dado
intervalo de recolhimento
sobre os lucros dos bancos. Há
ciar as medidas tributárias na se"Isto é desobediência civil, do IP1.
á política salarial para o funcionaque dequem argumente que não seria legal
mana que começa no dia 22 e em
lismo público, em função da necesve
ser
tratada
com
todo
o
rigor
da
cobrar uma alíquota diferente da de
seguida enviar ao Congresso a nova
sidade de severos cortes no Orçalei. O Imposto de Renda do trabaoutros setores. "Isto é um absurdo.
mento do ano uue vem. Freire quer
proposta orçamentária para, então,
Nisto não existe isonomia", disse
lhador
é
descontado
imediatamente
lançar o ataque á inflação. Embora
a manutenção da atual política, que
Freire. O líder disse que o Orçana
fonte.
Por
o
este cronograma não seja definitiempresário
não
que
alguns assessores de Fernando
mento a ser enviado ao Congresso
vo. porque a decisão final caberá ao
Henrique desejam modificar.
pode ter um prazo de dez dias?".
vai
a cobrança do IPMF.
Ele disse que o governo já toFreire acha que será possível en"Nãoprever
presidente, o conjunto de medidas
vamos pensar que o Brasil é
deverá ser anunciado até o início de viar um Orçamento sem déficit ao
mou também a decisão de taxar as
um país surrealista, em que o STF
Congresso, graças, cm grande pardezembro.
aplicações financeiras dos próprios
diz que uma emenda constitucional
Fernando Henrique e Freire. te, ás medidas tributárias que serão
bancos. "A decisão política já está
é inconstitucional".

"
BRASÍLIA — O governo não
pretende revogar a Medida Provisória 368, que reduziu os prazos de
recolhimento de todos os impostos
federais. O recado foi passado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ao presidente da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp),
Carlos Eduardo Moreira Ferreira,
em audiência de quase uma hora.
O secretário da Receita Federal,
Osíris de Azevedo Lopes Filho, justificou a medida provisória, assim
que o presidente da Fiesp deixou o
"Com
uma
gabinete do ministro:
inflação de 30% ao mês, a Receita
perdia 7.5% da arrecadação federal. A Receita só está protegendo
seu direito de crédito."
Moreira Ferreira afirmou ao ministro que a redução dos prazos de
recolhimentos dos impostos, da
média de 10 para três dias, provocará recessão, aumentará o desem-

BC

não

banco

-:^11

Moreira Ferreira entregou a

abre

exceção

BRASÍLIA — O presidente
do BC. Pedro Malan. não está
disposto a abrir qualquer exceção
110 tratamento aos bancos estaduais. Durante um almoço, ontem, com os 24 integrantes da Associação Brasileira dos Bancos
Estaduais (Asbace), ele deixou
claro que o BC vai exigir dessas
instituições o cumprimento de lodas as normas.
O último privilégio concedido
aos bancos estaduais foi a prorrogaçào, para 31 de dezembro, do
prazo para a constituição de reservas destinadas a cobrir créditos
em atraso ao setor público.
No encontro, Malan também
afirmou que a autoridade monetária não vai interferir nu administração dos bancos impondo
medidas de ajuste, que deverão
ser uma iniciativa dos próprios
dirigentes e governadores. Ele
lembrou, no entanto, que auxílios
financeiros para instituições em
dificuldades estão cortados.
"Ele
deu um recado muito claro:
o BC não vai dizer onde os bancos
devem ou não abrir agências ou que
tipo de operação devem fazer, mas
se a instituição entrar em dificuldades. que não venha pedir socorro
ao BC", disse um diretor que esteve
no encontro.
Em seu discurso, Malan tambèm defendeu a profissionalização na administração de bancos
estaduais, evitando a interferència política dos controladores
(os governos) nas decisões, um
dos principais motivos que levaram várias instituições á intervenção ou liquidação extrajudiciai pelo BC. O presidente da
Asbace. Ozias Rodrigues garantiu que os bancos estão sendo
enxugados e modernizados.

Viaje

Telebrás

para

estatal

do
IPI será
IPI
prazo
Brasilin
— Josomar Gonçalves

recorde

proposta tributaria da Fiesn

fecha

de

ano

investimento

A Telebrás deve fechar o ano
com investimentos de USS 3,25 billiòes. um novo recorde para o setor
de telecomunicações. De acordo
com o presidente da empresa, Adyr
da Silva, os investimentos do ano
passado foram de USS 3,06 bilhões
e para 1994 a previsão do sistema
Telebrás é de USS 3,20 bilhões.
Em visita ao Rio para a inauguração do sistema de multimídia do
Museu da República. Adyr da Silva
explicou que dois terços desses recursos Ibram destinados a suprir o
déficit de terminais telefônicos, permitindo uma redução da demanda
reprimida (planos de expansão venciclos) de I milhão de terminais
acumulados no ano passado para
apenas 65 mil este ano.
A empresa já completou a insta-

lação de 12,5 milhões de terminais
convencionais e 200 mil de telelones celulares em todo o país. No
ano todo foram instalados mais de
I milhão de terminais e a previsão
para 1994 é colocar em funcionamento mais 1,2 milhão.
Captação — Para atingir a
meta de investimentos deste ano,
o presidente da Telebrás informou
que a empresa captou recursos de
USS 500 milhões 110 mercado externo, sendo USS 200 milhões em
papéis japoneses (yen bonds) e
USS 300 milhões em lançamentos
de debêntures não conversíveis. A
Telebrás já pagou este ano USS X7
milhões em dividendos aos acionístas do governo, referente ao
exercício de 1992.

Caixa

Governo

aceita

dissídio

com

funcionários
BRASÍLIA — A Caixa Econômica Federal assinou ontem com a
Confederação Nacional dos Traballiadores das Empresas de Crédito
(Contec) acordo relativo ao dissídio
trabalhista deste ano. A Caixa vai
pagar a política oficial (inflação
mensal com redutor de 10% e reposiçào das perdas a cada quadrimesire) para a faixa do salários até seis
mínimos. Para a parte acima deste
limite, a CEF aplicará a correção
monetária, mas com desconto de
15%. Os funcionários da Caixa
acabaram fechando um acordo pior
do que aquele firmado entre o Baiico do Brasil e os seus funcionários.

compra

• Publicações especializacias indicam
que as empresas de
informática devem
aumentar 11% a verba de publicidade para o ano que vem. Em
1993. investiram USS
2.3 bilhões e. em
1994. chegarão a USS
2.55 bilhões. Uma
lesta para a qual nos-

MERCADO

em leilão
SÃO PAULO —O terceiro leilão
do programa de retenção da safra
de café, no fim da tarde de ontem
na BM&F, em São Paulo, terminou
com a compra de 13.500 sacas do
produto, do tipo 7 para melhor,
qualquer bebida, peneira 14 acima,
com preço variando entre CRS 14.2
mil e CRS 14,5 mil a saca.
O resultado foi melhor do que o
do último leilão, onde foram compiadas apenas 10 mil sacas, mas
ainda ficou muito abaixo do objetivo do governo, de adquirir 20% do
total de café exportado.
A corretora que mais vendeu foi
a GrilTo. Já está marcado para hoje
novo leilão, às I7h30.

nas

sus agências não foram convidadas.
• O Fundo Constitucional do Norte —
maior fonte de financiamento de longo
prazo para pequenos
produtores da Ama/ônia — é administrado
pelo Basa com a preoeupação preservaeionista. É o primeiro
fundo federal orienta-

do para o desenvolvimento sustentado.
• O secretário de
Economia e Finanças
do Rio. Cibilis Viana,
recebe hoje uma missão japonesa do Centro Internacional de
Finanças. O objetivo
é conhecer as condiçòes para investimenlos no estado.

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa

mais

café

promoções
PELO

com

da

prego e levará as pequenas e médias
empresas a pedirem dinheiro emprestado aos bancos para honrarem
seus compromissos. "Até o décimoterceiro salário dos trabalhadores
da indústria fica ameaçado", disse.
Ele repetiu o que vem afirmando
desde o início da semana: "Não é
dando paulada na produção que o
governo vai derrubar a in fiação."
Depois da audiência, o empresario criticou os lideres do governo
110 Congresso — o deputado Roberto Freire e o senador Pedro Simon. "Eles não estão se empenhando para que saia a revisão
constitucional." Moreira Ferreira
chegou a afirmar que não sabe "co1110 ficara o Brasil se não sair a
revisão constitucional em 1994". O
ministro recebeu do empresário 11111
documento com a proposta de reforma tributária da Fiesp, que pievê apenas oito impostos no país.
Brasil
risco

avalia
de

seus

empréstimos
BRASÍLIA — A partir de janeiro de 1994, o governo brasileiro irá avaliar o risco representado por cada pais que estiver
solicitando financiamentos de
produtos e serviços nacionais.
Segundo o secretário executivo
do Ministério do Planejamento,
Raul Jungman, esta mctodologia de risco-país, utilizada internacionalmente, irá racionalizar
a concessão dos créditos e auxiliar na recuperação dos débitos
em atraso. Hoje o pais tem eréditos de USS N bilhões, dos quais
USS 2 bilhões em atraso.
Com a nova metodologia, o
governo utilizará uma lista de
classificação dos países, que será
atualizada semestralmente, em janeiro e julho. A ordem de preferència 11a concessão dos financianientos. segundo Jungman, será
para os paises-membros do Mercositl, para os demais países da
América Latina e para os alVicanos de língua portuguesa.
O novo sistema reduzirá problemas como o ocorrido com o
ex-ministro da Fazenda Eliseu
Resende, que no inicio do ano foi
acusado de privilegiar a construtora Norberto Odebrecht 11a concessão de financiamento para
uma obra sua 110 Peru — com a
denúncia, o empréstimo não foi
liberado. Se a metodologia já estivesse em vigor, segundo Jungman, as chances de concessão do
empréstimo seriam reduzidas.
O ranking dos países será elaborado pelo Comitê de Avaliação
de Créditos ao Exterior (Comace), presidido pela Seplan.

Localiza.

Diurna - 30°/o de desconto
Noturna - 50°/o de desconto
Especial - 100 km livres
Fim-de-semana - 1 diária grátis
Semanal - 2 diárias grátis
Quinzenal - 4 diárias grátis
Mensal - 10 diárias grátis
mais 3.000 km livres

CENTRAL DE RESERVAS (031) 800-2121

mantida

ATE

DEDESCONTO

RENT
JKfLocaliza ACAR
Solução em Aluguel de Carros.

^UríO/fíV
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'black'

Previsão
¦

de

âncora

cambial

derruba

Dólar no paralelo vem caindo

desde que o governo anunciou
unificação do câmbio e deságio em relação ao comercial
é de 1%
196,692 (compra) e CRS 196,193
verdade, esses dois mercados estão
competitivas. O mercado sabe
que
pelo dólar, como as tarifas públii.m.m.i.i.iyjj'j
(venda). No mês de novembro, o
DESÁGIO DO BLACK1
se a autoridade monetária deixar de
praticamente unificados, mas com
cas. Feito isso, o Banco Central
comercial já teve uma valorização
um ágio ainda favorável ao parale- comprar a moeda ou pagar um prede 13,02%, contra uma variação do
puxaria a cotação do comercial palo em torno de 0,8%.
ço mais baixo, as taxas despencam.
ra baixo. Sc o flutuante e o paralelo
flutuante de 12,64%.
Com as reservas internacionais
Unificação — O anúncio do
Data
ComerclalParaMo
resistissem a essa queda, bastaria o
Essa diferença a favor do comerdo país próximas a USS 30 bilhões,
Banco Central que pretendia unificiai ocorre, segundo Alfredo Lamy,
BC entrar vendendo moeda para
01/11 176,69 175,00
o BC tem um enorme poder de
car o câmbio no curto prazo foi o
diretor do Banco Boavista, porque
derrubar
as cotações. O mercado
intervir nesse mercado, podendo
suficiente para derrubar o ágio, há
as operações do comercial e do flusabe
isso
deve acontecer. Pon03/11 179,41 179,00
que
derrubar as cotações sempre que
cerca de três meses. Isso porque
tuante são liquidadas no prazo de
tanto,
ninguém
quer comprar dólar
necessário. O mercado tem plena
todas as operações de exportação e
04/11 182,22 182,00
dois dias, enquanto a do paralelo é
a
um
mais
alto agora, para
preço
consciência desse poder. E também
importação são feitas através do
à vista.
depois ver a moeda despencar.
de
a
unificação
cambial não
05/11 185,00 183,00
que
câmbio comercial, cabendo ao BanCom a queda do ágio, que saiu
O diretor do Banco Icatu, Pedro
seria uma medida isolada. Ou seja,
co
Central
ser
o
único
comprador
de um nível de 10% para quase
Bodin,
acredita que além da unifi08/11 187,86 186,00
está claro que a unificação seria
da moeda resultante dessas operazero, o paralelo tem que ser vendicação
cambial,
outro fator acelerou
uma forma de facilitar a adoção de
ções. Atualmente, quem balisa a
09/11 193,70 188,00
do um pouco abaixo do comercial
a
no
ágio
do paralelo em
uma âncora cambial, como já adqueda
taxa de câmbio é o próprio BC, que
para compensar a aplicação de um
relação
ao
comecial:
mitiu
a forte subida
o
diretor
da área externa do
10/11 196,70 194,00
dia no overnight. Portanto, a desdiariamente compra dólar no merBC, Gustavo Franco.
das taxas de juros a partir de agosvalorização entre as duas cotações,
cado para manter a cotação da
11/11 196,66
195,00
Ancora — Essa âncora signifito, que desestimularam os investicomo explica Lamy era normal e
moeda nos níveis considerados adeca que o governo pode tentar induFonte:
Andlma
mentos
e
catas
em dólar, deixando esse
de
câmbio
conseqüência da queda do ágio. Na
zir alguns preços a serem corrigidos
quados para manter as exportações
mercado bastante liquido.

CONSUBLO DIEGUEZ
A expectativa do mercado de
câmbio de que o governo irá adotar
um plano econômico baseado em
uma âncora cambial está derrubando a cotação do dólar paralelo. A
queda da moeda já vinha sendo
registrada há três meses — quando
o governo anunciou que pretendia
fazer a unificação cambial — e se
acelerou nos últimos dias pelo fato
de o prazo para a adoção de medidas necessárias à queda da inflação
estar se esgotando. O resultado 6
que o paralelo está sendo vendido
com deságio em torno de 1 %.
O paralelo, ontem, estava sendo
negociado a CRS 190,00 para compra e a CRS 195,00 para venda,
enquanto o comercial estava a CRS

BOLSA
Título, tipo DBS

Resumo das operações

Otd* Vot. «m CR$ Mil
Lote
34 096 271 5.065.713
Mercado do Opções
7.336.310 712.565
Mercado á Vista
26 759 961 4.353.148
Das 50 ações compomcntes do l-Senn. 32 subiram, 13 cairam, uma
permaneceu estável e quatro nâo foram negociadas.
Minlma Máxima Média Última OtcMtflo Há um Há um
Anterior
Mit
Ano
83442 82 261 83360
80.117
4,1%
80 014 66.501 15.987
Ações do Senn
Mniores Altas
Samitri pn
Copono on
Paulista Força e Luz on
Rtograndense pn
Víilu do Rio Doce pn
Minorou Otiixus
Drahma on
Taurus pn
Usiminas pn
Comig ono
Barbará pn

For» do Senn
Maiores Altas
. 12.20% Fras-Lo on 21.62%
. . 10.87% Nogam bn 16,88%
10,84% Codro an 15,38%
13.89%
. . 10,29% Bomge on ..
. . 10,00% Sondotôcnica bn 13,64%
Maiores Baixos
7.67% Mondes Júnior bn 15.25%
3,95% Acositapn 7,20%
3,81 Bemgo pn
6.25%
.... 3.33% Eberle pn
5,08%
2.33% Bolprato pn 4.98%
Ações

Mercado à vista ? Lote
Thuloi tipo DBS
Qtd. Fech. Màx.
Proço om CRS Por Mil Ação
Adi.boa Trovo PN ...
1000
Amadeo Ross< PNE- ... 3400000
ia ooo
U Amazônia ON
B Brasil ON
19 368 000
B Hrasn ON -D
2t 662000
B Brasil PN
44
630 000
D Brasil PN -D
61 706 000
B Economico PN
72 000
B Nordeste ON.
131000
B Nordeste PN
39
000
B Progronso PN
18 030 000
B-in»>f| PN
756 790 000
Banespa ON
2 000
Banusp,i pn
2 378 000

1250.00
255.00
5900 00
2250 00
571.00
2490.00
740 00
2900.00
380,00
400,00
108»
6 14
1420.00
1500.U0

1250 00
26000
5ÍW.00
2400.00
580.00
2560 00
86000
2950.00
380,00
400 00
10.81
620
1420,00
1501,00

Min.
1250.00
255 00
551000
2205.00
560 00
2400 00
690.00
2900.00
350 00
400 00
1060
580
1420 00
1480 01

Mèd. O sc. I.L.
% Ano
125000
255,29
5683 33
2320.73
567.14
2456.93
735.50
2922.08
365,11
400.00
10,69
5.95
1420 00
1492.89

4.17 6578 94
3.76-12315.00
13,46 6245.41
2.27 1912.00
2.47 1864.84
1,35- 3313,W
8.5/• 2394.79
2550.69
0.09 1332.91
5.50 1416.66
1.35 1818,09

DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Titulo» tipo DBS
Otd. Facti. Màx. Min. MU.
Banostado ON
4 408 000 158,80
1587,04
156,80 158,80
Suporgasbras ON 930
130,00 130.01 130
130,00
6000 000 161.37 158,00
Banostado PN
161.37 161.37 161,37 1 62 2000,61
Suporgasbras PN 5408 000
000 100.00 115.00 100 00
00 102,60
Barbara PN
25 000 210.00 210.00 210.00
210,00
1167.31
2.32Taurus PN
6 390 000
73.00
7500
7100
3110 000 57,00 66.00 56,00 56.38 4.97- 1342.38
Bolprato PN
73.16
Toka Tacelagom PN 700 000 199,00 199,00 19900 19900
Bemgo ON
15030 000 20500 205,00 205.00 205,00 13.89 5191.18
TolobrasON 14 100 000
5700,00
5050,01
5700.00
5832.66
BomgoPN
4 482 000 150 00 160.00 150.00 152.48 6.24- 2275.48
TolobraaPN 6 574 000 7001,00 7200.00 6960 00 7100 89
B»c Caloi BN
225 000 540
540.00 EST 3014.90
TotobrasPN-R 44
000 3150.00
3150.00 315909
BrinqMimoPN 159000 000 1,6000 540.00 540.00
947.05
1.60 1.61
Telemig
BN ia.000 6800.00 3350,00
7499.99 6606 00 695067
Brumadinho PN -E- 502 000 36.50 401.70
00
39.99 1,39 1435.39
Telomtg ON
93 000 6920,00 7200.00
6800
99 6950 85
Cat Loopoidina AN 3897 107 000 7.35 7.50 36.50
7.00
7.23
5,00
5604.65
TrombiraPN
50
600.00 500.00 500.00
10 000 3000,00 3000.00 3000.00 3000.00 15.38 2560,03
500 00
Codro AN
Ucar Corbon ON 1715 000
000 225.00 225.00 208
00
21080
Codro BN
34
000
2652
5931
01
2652.01
2652.01
2652.01
71
Untpar
BN
7901
270
000
13.00
374 508 000 290,00 300.00 290.00 291.93 3.32- 1475884
1320
11.51
Comig ON -D-6
1282
UaimirtM PN
528 485 000 126 01 134.50 126.01 131,76
Comig PN -E 360.571
725 000 20,00 21.45 19.50 20.40
Vflcchi
PN
2425
001
000
0.31
0.32
0.30
Comig PN
0,30
000 335.00 335,00 321.00 324,43 5,68 11005,08
VlloiackBN
40 000 11.00 11,00 11.00 1100
Cor| ON
2991 101000 18.25 19,00 18.02 18.50 1.96 13406.79
Votoc ON
io 000
50,00
50.00
Cevai PN
100 000 1300.00 1300 00 1300,00 1300.00 1.51- 1903.67
50.00
50
VotocPN
5 590 000 12.00 12.00 9.16 9,5900
Const Boter BN
150 000 630.00 630,00 630.00 630,00
- 1016.12
White Martins ON 322931000
48.80 49.00 45.70 47,93
301 000
Corbotta PN
42.00
¦
42.00
42.00
42.00
700.00
Corroa Riboiro PN 200 000 270.00 270.00 270,00 270.00 EST 13500.00
Preço
em
CR*
Por
AçAo
DijonPN 535000 87.00 90.00 87,00 87,56 3.32- 11225,64
1520
Aceslta ON
60 00 60.20 60.00 60 00
Docas ON
22000 4300.00 4300.00 4290.00 4299,09
1368.67
AeesitaPN 1600000058.00
68.30 58.00
175 000 2600.00 2750 00 2500,00 2507,54
Docas PN
•2226,31
Acesita
Prl
PN
528
000
48
00 48.00 46.70 61.21
4709
Eberle PN
»6 196 000 5,60 6,20 5.60 6.00 5.07-2941.17
Acos Villares PN
5 000 45,00
45.00 45.00 45 00
Estrola PN
1 150 000 450.00 450,00 447.00 447.42 4.65 3314.22
AlbarusON.
15
000
250.00
250.00
250.00
250.00
Ferro Ligas PN--E 3295 000 93,00 93.01 93.00 93.01 12.05 1040,38
B Cred.Naciona PN... 100 000 2.78 2.78 2.78 2.78
Fertisul PN
100 000 120.00 120,00 114,00 115.35 14.29 2103.00
BRoalON
4 000 18000 180.00 180.00 1BOOO
Fosfortil PN
100 000 250.00 250,00 250.00 250.00 EST 847.45
2.188 000
B Roal PN
58,50
64 00
Frangosul PN
800 000 2200,00 2200.00 2200.00 2200.00
1385,39
Bamorindus
ONE2
138 000 3.50 643.5006 58.50
3.49 3,50
Fras-le AN 153852 000 450.00 450,00 450.00 450,00 21.62 596,46
BamonndusParONE-..
486
000
2.08
2.08
2.05
1400 000 3140.00 3140,00 3100.01 3102,87 4.67 689,52
Inds Romi PN
Bamenndus Seg PN E- 4/ 000 1,90 1.90 1.90 2.05
1.90
ineparPN
1210 000 168Í00 170 00 165,00 165,54 5.00 4142.64
BelgoMinoirnON.. 7 000 27.50 27.50 27.50 27.50
200 000 145,00 145.00 145.00 145.00
Inopar Nov PN -R
Mineira ON
Bolgo
4 000 24.00 24.00 24.00 2400
17 000 70.50 70,50 70.50 70,50
Ipiranga Pot ON -D
Belgo M.noira PN
107 000 23.49 23.49 22.20 22.26
Ipiranga Pet PN-O 10984000 191.00 200.01 180,00 190.18
BradoscoONE- 46 000
5.15 520 5.15
Ipiranga Pet PN -E 83 050 000 1460.00 1470,00 1300 00 1392.31 12.31
Bradosco
PN
E1
327 000 5.60 5.80 5.30 520
5,44
Itaunonso PN
112 000 110,00
•234425
110.00 110.16
Brahma ON
3.000 42,01 46.00
42.01 44 67
Kalll Sehbe PN 8000 190,00 120,00
7307,09
190.00
190.00
190
00
BrahmaPN
109
000
35.11
36.80
34.50
35,12
Manah PN
61 000 2400,00 2400,00 2300 00 2378,69
3498,07
1 OOO 30,00
Biahma Prl PN -R
30.00 30 00
Mondos Jr AN
70 000 2410.00
2410.00 2418,57 0.42 2299.04
Brasmotor PN
1 860 000 35,50 30.00
36.00 35.50 35.52
Mendes Jr BN
12 000 2500,08 2420,00
2750.00
2562,56
2500,08
15.241884,19
Caemi
Mineraca
PN
..
323
000
16
40
17.00
16.00 1661
Minoracao AmapaPN.... 10 000 650,00 650.00 650,00 650,00
1477.27
Colosc AN
10 000 92.10
92.10 92.10
Nova America PN 15800 000 146.00 147.00 140,00 144,27 4,29 721.35
Colosc BN
33 000 95,30 92.10
95.30
95.30
Osa PN
1 000 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 11.76 950.00
Colosc
ON
174 000 94 00 94.00 94.00 9594,0030
Paroibuna PN
251 000 1050 1050.00 1050.00 1050,00
3032.14
Cosp PN
30 000 354 00 354 00 354,00 354 00
Paranapanoma PN 4 925 000 2750.0000 2849.00
4.56
2710.00
2805.07
2284.38
Ctca
PN
6 000 23 50 23.50 2350 2350
Perdigão PN
36904 000 90,00 90.00 82.00 88,75 1.09- 3713.38
Cimaf
ON
1 000 148 50 140 50 148 50 148 50
PetroquisaPN
8 000 5200.00 5200,00 5100.00 5162.50
3545
28
Copono
AN
5 000 51.00 51.00 49.50 4900
Pronor AN
4 OOO (XX) 15 03 1503 15.03 15,03
2033.82
Eletrobras
BN
3
638 000 31,00 32.50 30 50 3129
PN
261900000
170.00
Refripar
172.00
170
171.96
00
1.155429,74
Eletrobras
ON
2
759 000 31,00 32.06 30.50 3155
76 000 7701.00 7800,00 7700,00 7763.42 1.32 1351.22
Samitri ON
Embraco PN
500 000
125 00 125 00 125 00 125 00
SamitnPN
66 000 5610.00 5610.00 5401.00 5484,18 12.20 1592,65
-R
1
Enorsul
BN
840
000 43 00 43.00 42.00 42.09
SantanonsePN 2.000 110.52 110.52 110,52 110.52
759.43
Etornit ON
7 000
74,00 74.00 74 00 74 00
Sergon ON
10 000 330 00 330.00 325 00 327.50
9120.02
Ficap/marvin ON 1000 30,00
30.00
Serg«n PN
5 200 000 170.00 170.00 170,00 170 00 9.68 4363 44
ttaubanco PN EE- 21.000 44ÍOO 30.00
44.00 44.00 30.00
44 00
550 000 21000 220 00 210.00 21909 4.54- 1358.27
Sharp PN-E
Light
ON
4
071000
60
00
60
00
56.70
59.12
SkI Informática PN 105 000 650 00 650.00 650 00 650 00
5416.66
L01 Americanas ON
16 000 190.00 19000 190 00 190.00
Skí Nac leilão ON 55913 000
4050
00
4050
00
3900
00
3967.51
319.18
Munneamann ON
4
000
183
1B3.00
00
180
101,25
00
S*d Tubarao AN 603660 000 75,00 79 40 75.00 78 43 3.85
4.88 1463.24
Mannosmann PN
11000 150.00 15000 140 00 147.56
S»d Tubarão BN 2606 470 000 74.30 80.00 73.00 76.02 2.23Motal Lovo PN
28
7 000 8,00 8.00 8.00 6.00
S«d Tubarão ON
26010 000 65 00 68 00 65 00 67.79 1.51- 1418
1264,73
Moinho
Santist
ON
..
50 000 530.00
530 00 53000
Sondotocnica AN 14 500 000 75 00 75.00 75.00 75.00 0.13 8029 97
Nacional PN E161 000 11,90 530.00
11.50 11.85
Sondotocnica BN 15 500
000 75,00 76,00 75,00 75.00 13.64 8030,68
Paulista F.LuzON 10010 000 9.20 11.90
0.90 8,90
9.20
Sultepa PN
5 000 3600,00 3600.00 3600,00 3600,00 9,09 9024.13
PotrobrasON
3249000 11.00 12.00 10,00
10.10

Títulos tipo DBS

- 3513.51
4.71- 1950 57
3.94- 2924.06
0.49- 3396.48
2.62 5414,49
0.01 3420.97
2,85- 1M5882
2.53- 17577.95
EST 3703.70
9.49 2314.81
924 1877 01
3.80- 2656.98
EST 15000.00
2029.52
2500000
0.84 4795.00
4 95 2279 12
0.017.202.13

1791,04
2985 85
352.78
1641.73
2153.68
3195,40
4510,14
6.34 356160
0.27- 1912.56
3.48 2209
1297,46
30
3.73 1577,73
112.20
6.19 132500
3005,78
1.92- 3126,43
7,68- 2235,73
1.74 1965,30
3015.25
5.06 20/6.25
2.32 1053
283.38
128240103
1220b 89
1260,05
2996.36
8.49 1/90.72
0.29 398598
0,02- 0194
1303.4480
286156
1.66 16941
0.01- 2534 56
6.24 11354
2736,9601
3.68- 1290.95
1.34 1680.52
153550
3.92 1492.95
0,07- 5064.10
10.71 17450 98
9 89 5/38.63

mi
¦
Resumo das operações
Tit.
Qtd o.
Valor om CR$
Lote Padrão
33 914 018 366 22.135 054 916,18
Concordatarias
1 164.969 000
13 367 715.00
Direitos e Recibos ... 34 964 000
49 696 157.10
Fundos e Certificados
100
535.000,00
Opções de Compia
7.888 100 000 3.452 969.700.00
Opções de Venda ........
267.000 000
67.519.595,00
Fracionário
12 538 029
98.254.008,02
Total Geral
43 281 589 495 25 817.397 091.30
índice Bovespa Médio
23 207
índice Bovespa Fechamento
23.276 (+ 1,9%)
índice Bovespa Máximo
23 432
índice Bovespa Mínimo
22 827
Das 48 ações do BOVESPA, 31 subiram. 12 cairam e cinco permaneceram estáveis.
Oscilações do Mercado
Oscilações do Bovespa
O.C. Prc^o Qac. Prt<;o
Maloraa Alias Malort. (%)
AH«»
Nog.impnb no
42 00 Itausapn 12 107 00
Fcrf,*aP" 34 1560 00
Vale Rio Doce pn 11.3 16/0
Coidet pn 34, 230.OO Llghl0n 10,8 6150
f'n
200 00 Unlparpnp 8
12 98
noaiP.vron 23.2 123 00 Cemigpn 6.6 337.00
Malor.aBai.at Malor.a Dlx..
atoc pn <B
400 00 Relnpar
5.5 170.00
JBDua'tepn 1/4 42100 Bradosco pn
5.39
pn 4.4
5 128
Belpratopn 15,4 5499 Uaimmaspo
CafO Brasilia pn 11.1 40 CO Covalpn 3.5 1 350 0000
Cd,u',FnD "1 "00 00 llaubanco pn 3.5 41.00
ftflorcado à vista
Títulos
Qtd. Abt. Min. Méd. M6x.
Acosita PN INT
2 630 000 61.00 61,00 61.86 63.50 63.00 -0.7
Acositn ON P
50 000
57.00 57.00 57.00 57,00 * 3,6
Acosita PN
360 000 57.00
47.00 46.50 47.06 47.50 46.50
•0.6
AcosVillPN * 110 000
45.00
4500 45.20 45.70 45.00
Adubos Trovo *PN
25 000 1 180.00
1
180.00
1
180.00
1
180.00
Agrocoros PN
300 000 2900,00 2 900.00 2900.00 2.900.00 2900.00
AlbnrusON
1 000 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 -3.8
Alpargatas ON 10 000
35 99 35,99 35.99 35.99 35.99 2,8
Alpargatas PN *ED....... 310 000 29,00
29.00 29.60 30,00 30,00 ?4.5
Amadoo Rosst " PN . . 0.675 000 270,00 250.00
277.75 300,00 275.00 1.8
Ama/onia ON
105 000 5600,00 5 600,00 5600.00
600.00 5600,00 1.0
America Sul PN 193
176 000 56.00 56,00 57.67 5 58,00
58,00 *¦ 1.7
Amorica Sul PN P93 2 000 52.13 52.13 52.13 52.13 52.13
Antarc Piauí PNA
3 000 175,06 175,00 175,00 175.00 175,00 -4,2
Antarcbc Mg PN
1 4 600.00 4 600.00
4 600.00 4.600.00 t-2.2
Antarctic Pb PNA
7 000 39.50 39,50 4 600.00
39.50 39.50 39.50 f-3,9
Antarctica ON
21 28 110,00 28 110,00 28 110.00
110.00 28 110,00 -3,1
Aquatoc PN*
2 806 000 490,00 490,00 499.34 28510.00
510.00 -2.0
Aracruz PNB
88 000 370.00 368,00
369.90 370,00 370.00 - 1.3
Arrx) PN
10 28000.00 28 00000 28 000,00
28
000
00
28
000.00 /
'
Arfox PN
000 5/0.00 570,00 570 00 570,00 570.00
1.7
46 400
Avipal ON
100 000 221,00 221.00 223.07
223.50
223,00
Bahia Sul PNA
3 000 66.00 66.00 66.00 66.00 66,00 k' 3.7
3,1
Bamorind Br ON
290 000 3.30 3.30 3.49 3.50 3.50
Bamorind Por ON
1 300 000
2.00 2.05 2.05 2.05 -2.5
Bamorind Sog PN
100 000 2.00
1.85
185 1.90 1.90
1.90 2.7
Bandeirantes ON INT ... 115 000 7,70
765 7.65 7.70 7.65
20
Bandeirantes PN INT . 162 000 7.50
7.30
7
44
7.50
7.40
BanoqPN*
79 000 000 5.65 5.66 5.74 5.80 580
400
Banespa ON
000 1 500,00 1 600.00 1 500.00 1 500,00 1 500.00
Banospa PN
32 500 000
I 490,00 1 480.01 1 492,99 1 510.00 1 490.00
Banostado PN '
1
883
159.00 159,00 159.00 159.00 159.00
000
700 000 360,00
Banrtsul PN
360.00 360.00
Baptista Sil PN
5 oro 42.00 360,00
42,00 42.00 42,00 360.00
42 00
Bardella PN
200 15 000 00 15 000.00
15000.00
15 000 00
Belgo Minoir ON INT .... 20:X)0 29,49 29.49 29 50 15000.00
29.50
29
Belgo Mineir PN INT200
390 000 24.00 23,50 23.51 24.00 23.5050 * 2.1
Belprato PN*
000 70 00 54 99 62 50 70.00 54,99 154
Bomge ON ........ 49 53.'000 175.00
175
215.01 21501 •
Bemgo PN *
2 100) 000 14900 149.0000 214.20
157.00 1/0.00 170,00 Benzenox ON
000 1 100.00 1 100.00 1 100,00 1 100.00
100.00
BenzonexPN" 1000 800.00 800.00 800 00 800,00 1 800
Bic Caloi PNB*
59 500 000 550,00 540 00 563.50 57000 540 00
-18
Bic Monark ON
105 12 300 00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300.0000 •0.8
Biobros PNA
50
000
15.00
13.77
14.71
1600
13.77
Bombril PN '
3'800 000 5 35000 5 20000 5 251.10 5 350.00 5 300.00 -8.2
0.9
Bradesco ON ED 350 000
5 20 500 509 520 500 •3.8

Qtd.

Fech. MA*. Mln. M6d. Osc. I.L.
* Ano
Petrobras PN
8 423 000 18 30 18 50 17.50 17,96 6.33 534523
Riograndense PN —
4 000 7.50 7.50 7.50 7.50 10.13 181590
Souza Cruz ON
1000 1490 00 1490 00 149000 1490 00 4.93 1669.87
Tokno PN
1000 22.00 22.00 22.00 22 00
1100,00
-E
Tolopar ON
52000
51,51 53 00 61.51 51.97
19 13190.35
Tolopar PN -E
542
000 60 00 62 90
57.50
60
45
3.45
968/
Tolorj ON
160 000 12.50 13 40 12 02 12 41 408 11060 50"te
Totorj PN
389 000 1300 13 01 1201
12
Tolosp PN
301000 68 00 68.00 68 00 68 0082 8.2448 8324.67
/343,41
Toxtil Karston PN
2000
000
8
90
8
90
8
90
8.90 7.10 1500.01
Tibras AN
4 000 81.00 0100 8' 00 81.00
1843 42
Unlbanco AN
190fX) 1250 12.50 1100 11.61
330/69
Umbanco BN
1000
9,40
9,40
9,40
9.40
1.1528390/
UnibancoON
9000 9,41 9 41 9 40 9 40
3241.37
I Vale Rio Ooce ON......
489 000 15 00 15.50
15.00 15 21 0.60 2543 4/
Valo Rio Docu PN
83
2/8
000
16
50
16.50
15
20
15.77
93
9
2200
V'd S Marina ON...
102 000 900 00 910,00 890 00 908.73 5.80 J2Í/Í.4368
Emprosas em «itaaçüo ospocial
Menng Bnnq PN
2513 007 000
1.10
• 33
106 1.12
Nogam BN
1 /oo 000 45.00 451 20
00 45,00 45,00 1688 3/333
1125000
VerolmcPN
1000
000
290
00
290
00
29000
29000
ESI
2196 96
¦ Total
0759 420 000
Mercado de opções
Operações
Pre?o do Prftmio Valor
Tllul0> Sirim Eibtc. Omni. Uh. Mi». Mln. Mod. (CR»)
BBias.lPN CLE 3 600.00 5 000 356 00 356.00 3J6 00 356 00 I .'60
R Diasil PN CLF 4 000 00 4 100 250 00 25001 250.00 250 00
1fl25
CemigPN-E CIT 399 58 30000 15 00 7500 65.00 70 96 2129
Cemig PN -E CIW 4;9.50 234 100 32,00 33 00 27.00 30.46 7 131
Cer|0N CLG 16 00 510 000 7.80 8 50 7 60 8 08 4 120
Cei)0N CLK 24 00 554 000 3 80 4.50 3.70 4 21 2 334
Sid Tubarso BN CLE 6000 5 000 40 00 40 00 40.00 40 00
SidTubaraoBN CLH 80 00 2 044000 220(1 27 00 2100 24 04 49200
154
SidTubaraoBN CU 100 00 3 338 000 12 50 14 50 11,00 1301 43 438'
S'd TuBarao BN Ctl 12000 35000 6CO 7,00 6 00 6.28 220
UupdrUN Cll 13 00 100 000 3 .'0 3 70 3 70 3 70 370
tlnrobids BN CLJ 56 00 500 1 20 1 20 I .>0 120 60D
EletfODras ON CLF 40 CO 50 7 30 7 J.J 7 30 7 30 365
EletroDias ON CLI 52.00 1 500 2 00 280 1,80 2.24 3 362
EletfODras ON CLJ 56.00 1 260 I JO 1.99 1.25 1,62 2 049*
Valu R,o Doce PN CLC 18 00 3 500 3 75 380 3,75 3 77 13225
Vale Rio Doce PN CLF 20,00 12 903 3 20 3.20 2 50 2 *1 35 010
Vale flio Doce PN CLH 22.00 135 700 2.30 2.30 1.40 1 65 224 334
Vale Rio OocePN ClJ 24.00 311000 1.40 1,50 0.80 1.02 3ID9S4
Vale Rw Doce PN CLM 28,00 300 0 50 0,50 0 4 0,46 140
Vale Rio Doce PN CLN 30 00 8 900 0,35 0 35 0,21 0.25 2.292
Vale Rio Doce PN CLO 32.00 1 500 0.20 0.20 0.20 0 20 300
TOTAL 7 336 310
712 565

i IviiM, I'il'l t, i.

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
Títulos
Qtd. Abt. Min Mèd. Mèx. Fech. Osc.
Títulos
Qtd. Abt. Min. MBd Foch. Osc.
Tltuloi Q!d Abt Min M6d Mfix. Foch Osc.
Bradesco PN ED
48990 000 5.70 5.20 5.35 5.70 5.39 -5.4
Karsten
ON
I
10000
10,00 10.00 10.00 10,00 10.00 /
Brahma PN
5
MO
000
35.50
35,00
Su:ano
PN
12 000 502.00 502.00 513.67 522.00 522.00 * 03
36.13
37,00
37.00
>4.2
Karston
*
PN
2510 000 8,30 6,30 8.80 8 80 8 80 *100
Brasil ON
5230 000 2 250.00 2250.00 2 272,50 2300 00 2 271.00 +0,9
Tectoy PN *
10000000
130.00 130 00 130,00 130.00 130.00
Koplor Weber PN *
100 000 699.99 699.99 699,99 699,99 699.99. IU
500 000 330.00
Brasil PN
119 520 000 2 480 00 2 410.00 2479.10
Toka
ON
560
00
2
2
559.99
^5.3
330.00 330.00 330.00 330.00 /
Klabin
PN
*
62
000
220,00
220.00
223,7b
230.00
22S.OO
Brasil Soqur ON
5 000 21.00 21.00 21 00 21.00 21 00+18.6
Teka
PN
93
;oo
(J00
205.00
197,00 199.81 205.00 200.00 • 2.5
La Fonte Par PN*
14 000 M.00 74.00 74.29 71.00 7b00 -4 1
Brasilit ON
313 000 34500 345 00 345 00 345.00 345 00 - 02
Tekno
PN
1
(joo
22.00
2200 22.00 22.00 22.00
Lam
Nacional
PN
20 000 490.00 485.00 487.50 49000 485 - 9.9
Brasmotor ON
10 000 50 00 50 00 50 00 50.00 50,00 * 8.6
Tel B Campo ON INT 55 000 29.01 29,01
30.23 31.50 30 05 3 0
Lanif Sehbo PN *
500 000 213.00 213.00 213 00 213 00 213.0000 - 6!>
Brasmotor PN .' .
790 000 35.50 35.50 35.56
35.90
35.90
Tol
B
Campo
PN
INT
60
+1.1
000
33.50
32.11
32.% 34 00 33.05 -lb
LightON
2610000 »,00 55.00 58,4 61M GI.50 * lOfi
Bnnq Mimo PN *
1015 000 000 1.65 1 60 1,63 1 70 1.60 -7.5
Telobahia ON ES
1
*
000
900
9.00
900 900 900 -52
üx
Da
Cunha
PN
30400
000
M5.00
500,00
500
-00
Brumadinho PN *
83
50500
500
48 000 000 39.00 38.50 38 84 39,00 39.00 -1.2
Telebahiu PNA ES
1 000 550 5.50 5.50 5.50 5.50 /
lojas Amertc ON INT ..
32.000 200.00 200 00 200.00 20000 200 0001 -2 4
ICMA Minor PN ...
100 000 580 00 580.00 580.00 58000 580 00 ? 11,5
Telobras ON '*INT
39
300
000
000
00
5
750.00
5
850.00
6 000.00 5 650.00 ?0.8
Loias
Amenc
PN
INT
.
1190
000
198,00
198
00
200
Caemi Metal PN
06
201.00
200
850 000 16.99 15.70 16,67 17 00 16.64 +4.1
Tolebras PN
1100
013 600 000 300.00 7 020.00 7 119.12 7 300.00
7 040.00 -10
Manah PN
200 000 2.400.00 2 400.00 2 400 00 2 40000 2 400 0000 1 0
Caiua PNB*193
200 000 400.00 400 00 400 00 400,00
Telobras PN *P
400 00 -11.1
000
6850.00
6850.00
685000
6850.00
6850.00 /
Mangels
Indl
PN
100
000
7.50
7.50
7.50'
l.bO
7.50
-13
Cambuci PN
9 000 14.00 14,00 14.00 14 00 14.00 -6,6
Telebrasilia
PN
8
000
29.00
29.00
29.00
29.00
00 -90
Mannosmann ON
44 000 190,00 185.00 186.59 19000 185 00 2,6
Casa Anglo PN
33 000 22.30 22.30 22.97 2300 23.00
Telemig ON *INT 143 000 7 150.00 / 150,00 7 279,10 7 45000 7 29
300.00 '3.3
Mannosmann PN
15 000 145,00 145,00 149,67 15000 150 00 '7 1
Cbv Ind Mec PN *
100 000 3 700.00 3 700.00 3 700.00 3 700.00 3.700,00 + 3.3
Telemig
PNBMNT
1
000
6800.00
6
800
00
6
800
00
6
800,00
6
800 00 -4 2
MarcopoloON
10 000 32,00 32,00 32,15 3300 33 00-130
Colosc ON
425 000 98,10 98.00 98,56 100,01 98.00 -0.1
Telepar ON
22 000 51.01 51.01 51.73 52.00 51.50
Marcopolo PN
50
000
29,50
29.50
29.50
29,50
29.50
Colosc PNA
/
000 9600 96,00 96 00 9600 96 00 -4.9
Tolopar
PN
49/000
60
'9.5
00
58.00
60.57
63.00
63
Marcopolo * PNB
55 000 30.00 29.13 29 92 30,00 29,13 '40
Colesc PNB *
39 000 98,50 98,40 98,42 98,50 98,40 -6.2
Toleri ON INT
2 ItiO 000 12.99 12,10 12,98 13,00 13,0000 * 4.0
Matoc PN
6
000
400.00
400.00
400
-183
00
40)00
400
Comepo ON*
00
60 000 651,00 651,00 675.50 700,00 700,00 /
Tel«r|
PN
INT
980
000
13.00
12.20
12,58
13
*
00 13,00 40
Moc Posada PN
12 000 549 99 54999 550.00 550.00 550.00
Comig ON
5 200 000 285.00 285.00 290.10 300 300,00 - 3,4
Tolosp ON INT
160 000 57,00 57.00 57,44 58,00
5/.00 • 17
Mendos Jr PNA*t92
120 000 2.600,00 2.400,00 2 516.67 2 600.00 2 400,00 0.8/
Comig PN
3663 500 000 325,00 320,00 325.31 337,0000 337.00
Telesp PN INT
3 200 000 70 00 67 01 68,73 70.00 69,99 ? 2.9
Mesbia PN*
3249
000
61,00
59,00
62.05
64.00
61.99
Cor|ON*
*
738 500 000 18.40 18.00 18.42 18.60 18.20 -* 6.6
2.4
Tibras
PNA
5
000
100
00
100,00
100,00
100,00
100.00
3.4
Mot
Barbara
ON
1000 000 420.00 420,00 420.00 420.00 420.00
Cosp ON
295 000 324.99 305,01 314.29 324,99 319.99 - 4.4
Trato ON *
10O 000 230 00 23000 230 00 230 00 230,00 /
Mot Barbara PN
299000 000 215,00 211,00 218,06 22500 214,00 - 0,4
CospPN *
128 000 350,00 330.00 348,61 360.00 350.00 - 4.4
Trovisa PN * *
10 000 850.00 850,00 850.00 850,00 850.00 - 8,9
Met Gordau PN
210.000
20.80
20,80
20.90
2100
21,00
•
Coval PN
10.6
61200.000 1 380.00 1 340.00 1 373.67 1 399.98 1 350.00 -3,5
Trombini
PN
8 500 000 545.00 525.00 545.47 580,00 580.00 • 7.4
Motal Lovo PN
1540 000 8.35 8,20 8 31 8.40 8 25 -11
*
Chapeco PN"
700 000 72.00 72,00 72,00 72.00 72.00
Tupy
ON
100
*
000 1 000,00 1 000.00 1 000.00 1 000 00 1 000.00 • 11.1
Minupar
PN
*
7000 000 27.00 27.00 2/M4 27,50 27.50 -5.1
Cia Hering PN
3 000 000 1 60000 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 -2,3
TupyPN*
1/200
000 1160.12 1.100.12 1166 03 1 200.00 1170.00
? 15.8
Moinho Sant PN
1 000 £67.98 567.98 567,98 567,98 567,98 • 11
5000000
CimltauPN
330 000 51.00 50.00 50.71 51,00 50,50 -0,9
Carbon
Ucar
ON
'
215 00 215,00 215.00 21500 215.00 - 2,3
Mont
Aranha
ON
615 000 1.500.00 1 500,00 1 500,78 1 600,00 1 600.00 - 6,6
Cimaf ON *ED
3
000
135.00
135,00
142,50
148.50
148.50-10.0
Umbanco
ON
30
*
000
9,80
9,50
963
9,80
9.60
1,0
Montroal
PN
10
000
560,00
580,00
580.00
560,00
560.00
-64
Colap PN *
3 800 000 3 100.00 3 000.00 3.062.03 3.100.00 3 060.00
UnibancoPNA
13210 000 11.90 11,50 1171 11.90 11,80 ?t 0,8
Muller ON '
10.000 6.500,02 6 500,02 6 500,02 6 500.02 6.500.02 - 6,5
Colde* PN
000 230.00 230.00 230.00 230.00 230,00 + 34.1
UnibancoPNB
10
000
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
?
3.6
Muller
PN'
Const Betor PNB*
500 000 660,00 660.00 660,00 660,00 660.00 - 3,1
Umpar PNB"
7 523600 000 12.30 12,20 1276 1320 12.98 .86
Nacional PN ED
1410 000 1160 11,50 11,62 11.65 11,60 -3.3
Cônsul ON
3 000 359.99 359.99 359.99 359.99 359.99 2.0
Usiminas PN ' *
5 823 300 000 135.00 124 00 130 29 135 00 128 00 -14
Nordon Met* ON
962.000 21.00 20,00 20 21 2100 20.20 -6,0
Cônsul PN
23 000 150,00 135.00 141,52 150,00 135.00 + -6,8
Vacchi
PN
11/ 700 000
2
0.30 0 30 0.34 0.30 '3.4
Olma PN
120 000 660,00 760,00 796.17 860.00 700,00 -1.2
CopenoPNA *
1880000 50.01 49.00 49,89 50,50 50.00 Valo R D oco ON
490 000 140.34
80 14 80 15.20 15.50 15 50 - 47
Olvobra PN
12.500.000 60.00 60.00 60.93 62.00 60.01 +2,0
Corbotta PN
000 000 40.00 40.00 40,00 40.00 40,00+14,2
Valo
R
Doce
PN
43
120
000
1560
1520
15 /6 16.70 1670 • 11.3
Orion PN'INT
5 000 75.00 75,00 7500 75,00 75.00 • 7.1
Cosigua PN
500 000 4.50 4,50 4,52 4 60 4,60 +4 5
Varga Freios PN
2 000 000 11.11 11.10 1123 11,30 1130 -17
Osa PN 'P
1 000 000 1 610,00 1 610.00 1 610.00 1 610.00 1 610,00 ? 0,6
Coteminas ON
591000 27,80 26,99 28.88 29.00 27.50
VarigON
10
000
2751
27.51
27.51 27.51 2/.51
Osa PN
2000.000 1 640,00 1 640,00 1 640,00 1 64000 IfrWOO -18
Cotemina6 PN
2 000 33,00 33,00 33,00 33.00 33.00
VarigPN
20 000 26.00 26 00 26 00 26.00 26 00 ? 1.5/
Oxitono PN *
10000 000 650,00 650,00 650,00
650.00 650,00
Credito Nac PN
2 200 000 2,80 2,80 2,82 2.85 2.80 + 31Vidr
Smatina
ON
41000
870.00
810,00
833
78 870 00 019.00 -0.6
I Panvol ON*
10.000 000 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Cromor PN *
100 000 6,10 6.10 6,10 6.10 6.10 >1.6
Vigor PN
20 000 18 20 18.20 18 35 18.50
18.50 • 134
Panvol PN
37 000 000 45,00 45,00 45,00 45,00 45.00 /
Czarma PN *
200 000 14,80 14.80 14.80 14,80 14.80 +13,9
ON
Wog
5
*ES
000
55.00 55,00 55 00 55 00 55,00
Papol Simao PN
7-00 000 4 000.00 3 950.00 3 950.69 4 00000 3 950.00 - 0.5
D H B PN *
495000 3 400,00 3 400,00 3 643.36 3 790.00 3 790.00-11.4
WugPN
2
-08
000
39,00
39,00
39.00
39.00
39.00
Para
Dominas
PN
2.000 570.00 570,00 570,00 570,00 570,00
Docas PN
300 000 2 800,00 2 750.00 2.798,33 2.800 00 2.750,00 -28
Wembloy PN * *
072 000 650 00 650,00 650 00 650.00 650.00 ? 8.3
Paraibuna PN *
3 500 000 1.149.00 1.050,00 1 083.09 1 149,00 1 070.00 -2.7
Dova PN
230 000 90,00 90.00 90,00 90,00 90,00 Woüol
Fund
PN
27
059
00
66,01
67
000
69
98
69,00
68,00
Paranapanoma
PN
103 900.000 2 750,00 2 730,00 2 783.60 2 900,00 2 779,99 - 29
12 200 000 340.00 330.00 330,98 340,00 340.00 • 1.4
Duratox PN
260000 9.60 9,60 9,69 9,80 9,00 +1.0
Wefcol Mot PN *
Paul F Luzon
35880 000 8,65 8,50 8 96 9 00 9,00 +6.0
Eberle PN
234 500 000
6 00
Whit Martins
5.90
ON
5,98
204/200 000 50,00 47.50 48,22 50.00 48.50 • 3 1
6.00
5,90 -1.6
F
Luz
Paul
PN
240
*
000
5.30
5.30
5,30
6,30
Economico PN
5.30
+6.0
250 000 2 910,00 2 910,00 2.924,40 3.000.00
Zivi
PN
60 000 53 00 53.00 53 00 53 00 53 00 -3,6
3 000^00 >-2,9
P8'*0
6.000 47,00 47,00 47 00 47 00 47.00 +4.4
Elebra PN'
5000
740,00
*
>5.7
740.00
740,00
740
740.00
00
Pordigao PM
371900 000 88.10 85.50 8766 9000 89,00 +2.2
Eletrobras ON INT
74350000 31.30 30.40 31,41 32.30 30,80 •0.6
Potrobras ON
1587 000 10.50 10.20 10 27 10 50 10.50 +5.0
Eletrobras PNB INT
35440000 32,00 30.00 31,32
Concordatárias
32,30 31,20
PolrotrasPN
117 713.000 18.50 17.50 17,96
18.50 18.30 +4.5
Eluma PN *
72000
2000.00
1.900.00
1
927,78
2
000,00
1.900.00
PotrollCK
ON
ED
4 000 25.02 25.02 2502 2502 25.02-10,6
Embraco ON
Aliporti
PN * *
5000 280.00 280.00 280,00 280,00 280,00
109 000 7 000 00 5 70000 6 975,23 7 000.00 5 700 00 -5 0
Polrollox PN ED
60 000 19.60 19.60 20,(M 2100 20,20 -3
Embraor PN* ANT
PN
Cal
10000 10,00 10.00 10,00 10.00 10,00
Brasilia
41 000 40 00 40.00 40,00 40 00 40,00 -11.1
Potlenati
PN'
11900
000
1
850,00
1.850,00
1
Enxuta PN
903.71
2ooojoo
+
2000.00
8.1
Cobrasma
PN
35000
7.00 7,00 7.00 /.00 7.00
500000
1
156,00
1
156.00
1.156.00
1
156.00
1
156
00
Povu Pan ON •
29 000 20.00 20.00 20 31 2150 21.50+7.5 ConforiaPN*
Ericsson ON *
1300 000 1 180,00 1 180,00 1 180.00 1 180.00 1180,00
5000
000 115.00 115,00 115.00 115.00 115.00
Poliptopilun PN
32.000 750.00 750,00 859.38 900 00 900.00 ? 20,0 Curt PN *
Ericsson PN
42 300 000 1 190.00 1 190.00 1 214,63 1220,00 1.200,00
100
000
200,00 200.00 200,00 200.00 200.00 + 29,0
Politerto PNB*
99.000 180.00 180,00 160,00 180
Estrola PN'
+ 5.2 EdnPNA*
52 300 000 440.00 430,00 447.42 460,00 444,00
000 1 200.00 1 200 00 1 200,00 1 200,00 1 200 00
ProgressoPN' 73600 000 12,50 10.80 1101 125000 100,00
* 400
-1,8
Horing
F Cataguares PNA'EB
10,80
Brmq
ON
1100
000
10,45 10,50 10,50 10,50 '0.4
Promotal PN'
7.800 000 61.80 64.80 64 80 64 80 64,80 -0.1 Horing Brmq PN
950000 000 10.45
2 184 000 000 7,35 7,00 7,19 7.40
1.20 1.09 1.11 1.20 1.10 + 0.9
Pronof
PNA'
42.000
1000
000
15,00
15.00
1532
1650
F Calaguazos PNB'EB . 70 000 000
-5,0
Jaragua
16.00
Fabr
PN
000
35.00
35,00
35.00 35,00 35.00 - 7.8
4,61
4,60
4.61
4.61
PronofPNB000 12.00 12.00 12 00 1200 12.00
Lum's PN'
FNVPN* *
1.000 000 380,00 380,00 380.00 380.00
196880
000 44,00 44.00 44,03 46,00 44.00 -U
• 10000
380.00 + 0.0
Part
PN
Rsndon
122.810.000
89,00
87,00
88.42
8901
-0,1
NogamPNB*
3280
Forbasa PN '
88
89
900
000
000
45.00
42.00
44,10
45,00 42^00 ? 1100
3.750,00
•
3.700,00
3.700,00 12.1
RoalpN 130.000 62,00 62,00 62.92 6399 63.99 + 12.0 Porsico PN *
Ferro Ligas PN*
0.100 000 90,00 93.00 3.733.33 3 750,00
1800 000 74.50 74,50 74,50 74,50 74.50 -0.6
1.00 94.10 +1.1
Inv
PN
Roal
Cia
*
2.000
6220
62.20
62.20
62.20
-2.0
Ouimisinos
Fortibras PN*
62.20
29.000 000 56.00 56,00 96.91
ON
1000
000
200.00
200,00
200,00
200,00 200.00
56.00 56.00 56,00 +1,0
Real Cons ON
1000 135.00 135,00 135.00 13500 135.00 -5.5 Ouimisinos PNA*
Fortisui PN *
4500 000 119,00 119.00 119.44
74 000 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 /
12000 120,00
Roal
Do
Inv
PN
2
000
191.02
101.02
191.02
191,02
Ouimisinos
Fertiza PN *
19'
02
17
PNB*
1000.000
90.00
90,00
90.00
90,00 90,00 /
000
1
500
00
1.500,00
1 550,00 1.560.00 34.6
Roal Part ON
3 000 11000 110 00 114,33 123,00 123,00 * 23,0 Vorolme PN *
Fibam PN
37000 280.00 280.00 1 538.24
3150 000 299,00 290,00 297,63 300.00 299.00 ? 4.9
280.00 280,00 200,00 +12,0
Roal
Pari
PNA
3.000
105.00
105.00
105.00
105.00
Ficap/marvin ON
80
000
30,10
31.47 31,47 +4,9
Recrusul PN'
20 000 760.00 760.00 760,00 760,00
Ficop/marvin PN
190 000 22,50 30.10 31.13
22,16 22,50 22.00 -2.1
Rolripar PN 'INT
5100)000 172,00 170,00 171,99 17200
Foqa Taurus PN
14 000 000 73,00 21,50
-3.2
72.50
73,04
72.50
75.00
RipasaPN
20.000
35,50 35,50 35
Fosfertil PN
100000 250,00 250.00 250,00 250,00 250,00
Sodia Concor PN 115700.000 1 350 00 1.350.00 1 350,0055 1 3560
Opções de compra
35000 35.60
Francês Bras ON EB
2
100
40.00
40.00
4001
40.10
Sadia
40.00
/
Ooslo
PN'
1.231.000
500.00 500.00 500.00 500.00
500,00 - 8.6
Fras-le ON'
100.000 400,00 400.00 400,00 400,00 400,00 + 8.1
Saltmma
PNB2.000.000
1.049.00
1.049.00
1M9
THulo
Vmk. P.bwc. Qtd*. Aba. Mln. Mix. MM. OH. 0«e. i '
1049,00
f
00
1
049
00
9.2
Fras-le PNA*
6200000
430.00
420.00
430,00 43000
Samitri ON'
60 000 7.600.00 7 600.00 7 600.00 7 600.00 7 600.00
Frigobras PN *
100000 815.00 615.00 426.21
-0.6
015,00
Samitri
015.00
615.00
PN'
160.000 5.300,02 5.300,02 6 500.01 5 60000 5 600 00 - 56
BBP'<
0« 360000 6000000 22000 22000 ffi0{0 240CO ."WOO -133
Granoloo PN
50000 4 610,00 4 610,00 4 610.00 4 010,00 4 610.00 + 2.4
Sansuy PN * *
60.000 160,00 160,00 160.00 160.00 160.00 /
«CK)00 KOOOOO 180 00 l!0.00 HO.tO WOO '9JC0
Guararapos ON
5000 180.00 180,00 180,00 180,00 180,00 - 12.5
Schlosser PN
0910,1
5OTM
1X000 660 CO 6SOOO 65000 660 00 650 00 - 611
1709000
36,20
36.20
36.20
36.20
36.20
31
Quararapes PN
181000 115.00 114,00
-0,8
114.98
Sergon
114,00
116,00
PN'
E1£m
100.000
0"'
2800
100000 12 13 12,13 1213 1213 1213 -3'
160,00
160,00
160,00
160.00
160,00
'6,6
Habitasul PNA*
*ES
97 000 2 000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 000,00 *
Sharp
Et£m
PN
I'M
<210
OOOMl 0.50 050 0.69 0.59 0 69 - 311.1
9.500.000
220,00
215,00
217.92
22100
217,00
-1.3
lap PN
910000 4.700,00 4.700,00
*
5
+
003,41
5.200,00
5
PEIPN
SW
10,6
200,00
Informal
PN
DM
210)
'WO 00) 2.0) 200 3
1700.000
750,00
731.00
747.76
760
2S6 361 -719 -9'
00 731.00 - 7.7
Iguaçu Calo PNB'
5000 000 240.00 240.00 240.00 240,00 240,00 /
ItLPN
S*d Aconorte PNA
Ite MOO 00 25000(«) 362:0) 362100 3621® 61
362ICO 362100
377000 560 5,50 6 60 5,50 5 50 *78
>.
Inbrac PN' *
50000 250,00 250,00 250,00 250.00 250,00
8,1
MOO)
lOOOOOOOO
4200.00 BOOM CTO® 4200
Síd
GuairaPN
2.266
000
7,10
7,10
7.34
7,80
7
CO 42(000
80
'98
Inds Romi ON *
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do

café

bate

recorde

do

ano

Produto é vendido em outubro
por US$ 71,90 a saca graças à política de retenção
Arte JB
O preço de exportação do caie
passado. A receita com os embarbrasileiro alcançou, em outubro, o
EXPORTAÇOES BRASILEIRAS DE CAFÉ
externos nos primeiros 10 meques
recorde do ano, com a média de
ses
deste
ano somou USS 764,8
Vohim* Valor Pr*go mMlo
US$ 71,90 por saca. Segundo o
milhões,
ante
eokfl)
(US*
USS 817,1 milhões de
I.OOO)
(USt/Moa)
(•«
d«
presidente da Federação Brasileira
a
outubro
do ano passado.
janeiro
Mams
dos Exportadores de Café (Febec),
1902 1993 1992
1993 1992 1993
Jair Coser, esse aumento no preço
Coser
também
informa que o
Jan2.008.081 596.996 138.458
36.428 68,95 61,02
deve-se ao plano de retenção iniciaBrasil está atrasado no cumprimenpev.
1.799.112 997.264 123.126
62.426 68,44 62,60
do em Io de outubro pelos países
to do plano de retenção, que obriga
Mar.
os países produtores a reterem 20%
produtores, com o objetivo de or1.315.730 1.296.691 83.033
63,84
82.783 63,11
denar a oferta. Segundo dados da
do café destinados à exportação.
Abr.
1.331.097 930.511 82.316
58.566 61,84
62,94
"O
Febec, o volume exportado em ouatraso cm nosso programa de
Mai.
tubro, de 1,3 mil sacas de café em
1.192.848 821.017 70.716
47.984 59,28
58,44
retenção ocorreu por duas razões: o
grão, e de café torrado e moído,
Congresso não aprovou as comJun.
1.212.668 1.060.261 65.289
59.603 53,84
56,22
somou USS 94,9 milhões, superior
pras, porque está envolvido cm disJul.
1.486.985 1.461.993 74.751
em 48% à receita obtida no mesmo
80.151 50,27
54,82
cussões sobre a corrupção no gomês do ano passado.
Ago.
1.321.645 1.606.368 64.287
verno, e sendo o primeiro mês do
96.923 40,64
60,34
"A
retenção já está dando resulSel'
plano, sempre ocorrem dificuldades
1.076.961 2.037.752 61.281 145.045 47,62
71,18
tados e reverterá o movimento de
burocráticas, afirmou". Coser diz
0ul*
1.385.012 1.320.103 63.879
94.920 46,12
71,90
quedas sucessivas de preços no seque na reunião de ontem dos protor desde de 1989. As cotações no
dutorcs de café, que aconteceu em
Total
14.130.139 ia.1I8.S9e 817.136 704.829 97,83 03,08
*Estimativa Pont*: Foboc
mercado internacional tiveram auNova Iorque, dos 28 produtores,
mento médio de 30% e a expectatiapenas 11 confirmaram a retenção.
va é de subir ainda mais", comenta.
Ele avalia que até o final deste mês
No entanto, ele ressalta que os proo Brasil cumpra a sua parte. Até
dutorcs não consideram ainda esses
agora só foram retidas no país 12
preços — USS 99 por saca, na
mil sacas, enquanto a previsão é de
Bolsa de Nova Iorque — ideais. A
180 mil sacas.
expectativa é de que cheguem a
"Com
os leilões que começaram
USS 120 por saca. O volume exporSSSmmm
na Bolsa de São Paulo, o estoque
tado de janeiro a outubro foi de
aumentará logo", prevê. Para que o
12,1 milhões de sacas, contra 14,1
governo iniciasse as compras de camilhões no mesmo período do ano
fé, o CMN autorizou a operação.

süxin-feirn, 12/11/93 a 5

Bancos

e

BC

negociam

¦

Empresários
Nem bem
se adaptou
ao fini do • .-PI
subsídio e do
monopólio
estatal, o setor de trigo
nacional já
se prepara
para enfrentaro Merca- BarrosLeal
do Comum do Sul (Mercosul). O
tema começou a ser debatido ontem, no Hotel Sheraton, no seminário Trigo - Logística de Suprimento para 1994, que reúne

do

trigo
1£<

industriais, produtores, governo e
os principais fornecedores estrangeiros. Já no discurso de abertura,
o presidente da Associação Brasileíra da Indústria de Trigo (Abitrigo), Antenor Barros Leal. advertiu que uma das principais
dificuldades brasileiras no processo de integração regional é a elevada carga tributária sobre a produção de alimentos, "o que não
acontece nos países adiantados".
Entusiasta do Mercosul, Leal
lembrou que, com o fim das barrciras alfandegárias, os moinhos
terão "um aumento do seu terri-

debatem

Mercosul

tório de compras", mas os produtores precisarão avançar muito
para chegar ao nível argentino,
tanto em qualidade quanto em
produtividade. O custo de produçáo na Argentina está próximo
dos USS 70, enquanto no Brasil
fica próximo dos USS 140.
Pesquisa — O secretário de
Política Agrícola do Ministério da
Agricultura. Benjamin Martinez,
anunciou que o governo vai incentivar o trabalho de pesquisa da
Embrapa, para o desenvolvimento de variedades mais competitivas com as da Argentina. "O pro-

blema é que, como a maioiria dos
órgãos do governo, a Embrapa
sofre de inanição de recursos.
Martinez reconheceu que. na época em que havia monopólio estatal. havia preocupação apenas
com a quantidade e "hoje o Brasil
paga por esse erro de avaliação".
A safra atual chegará a 2.2
milhões de t„ ou 500 mil t. a
menos do que em 1992. Como o
consumo previsto é de sete milhòes de toneladas, a Conab vai
leiloar parte dos seus estoques de
2,2 milhões de t. segundo o presidente Brazilio de Araújo Neto.

nova

de
política
juros
SÃO PAULO — Os comitês de
enxugados pelo BC nos primeiros
tesouraria dos principais bancos fominutos de operações dos bancos.
ram convocados, ontem, com o obNão fez isso. E a autoridade monejetivo de tentar entender a atuação
taria deixou o mercado atuar por
do Banco Central no mercado ficonta própria. Ou seja, com dinheinanceiro e formar uma nova taxa
ro sobrando, as taxas de juros fode juros que possa acabar com a
ram caindo sem parar.
queda-de-braço entre instituições e
Estratégia — Depois que o
a autoridade monetária. Desde tercaiu bastante, o BC entrou
juro
ça-feira, quando o BC recusou o
tomando
esse dinheiro pagando
cobrado
juro
pelos bancos e não
vendeu papéis federais de curto
preço menor em operações a termo
para vencimento terça-feira. Isto c,
prazo, as partes não se entendem. O
BC adotou uma postura operadopagou bem abaixo do que o mercado imaginava. Essa posição punitinal no mercado financeiro e tem
va do BC em relação aos bancos,
provocado prejuízos seguidos, em
aparentemente para convencer as
atitude punitiva cm relação aos
instituições a pedirem taxas menobancos. "O BC está dando um olé
res no leilão de papéis federais da
na gente", admitiu Paulo Mallterça-feira que vem, está surtindo
mann, diretor financeiro do Banco
efeito. Não é outra a razão de os
BMC.
bancos terem convocado a reunião.
Segundo Vicente Teixeira, diretor financeiro do Bamerindus, exisOntem, os bancos sentiram o dinheiro quemumíb na mão e aceitate uma queda-de-braço entre banram a posição tomadora do BC:
cos e o Banco Central. "O BC não
tem vendido títulos e passou a opederrubaram Inicias de dinheiro para
rar no over", disse. "E ai ficamos
o Banco nas operações a termo. As
realmente confusos com o modo
instituições irrigaram tantos voluoperacional dele, pois não sinaliza
mes financeiros em direção ao BC
mais nada." Como o BC não venque, hoje, o mercado deverá amadeu papéis no leilão de terça-feira,
nhecer devedor. Os prejuízos ao
sobrou dinheiro no mercado finanmercado são de cerca de USS 1S0
ceiro. Esses recursos deveriam ser
mil.
Arquivo — 3/6/90
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Paralelo
Economia
Price mostra
avanço de fusões
entre empresas
PAULO — As empresas
no Brasil ainda estão com
SÃO
preços reprimidos, a hora de investir é agora. Essa é a conclusão
do estudo da Price Watcrhouse no
levantamento sobre fusões e aquisiçòes de empresas. As associações. a reversão na política de
diversificação, e a formação de
oligopólios, ou seja, poucas empresas controlando todo um mer-

Aracruz

tem

prejuízo
até

setembro

A Aracruz Celulose teve piejuízo de USS 19,1 milhões nos
primeiros nove meses deste ano.
A empresa atribuiu esse resultado
basicamente à queda substancial
do preço da celulose 110 mercado
internacional.
O diretor financeiro da Aracruz. Mauro Molchansky, avalia
que esse impacto foi parcialmente
compensado por quatro fatores:
não incidência de 1CMS sobre as
exportações; menor despesa financeira líquida em comparação
ao período de janeiro a setembro
de 1992; substancial redução de
custos operacionais e crédito tributário proveniente da decisão de
pagar o Imposto de Renda sobre
lucros inflacionários, com alíquota reduzida.
Investimentos — De janeiro
a setembro último, os investimentos da Aracruz somaram USS
20,7 milhões, montante superior
67% aos desembolsos do mesmo
período de 1992. A produção nos
primeiros nove meses deste ano
alcançou 740 mil toneladas, 3%
abaixo de janeiro a setembro do
ano passado.
A queda na produção, segundo
a empresa, foi conseqüência da
parada geral da fábrica por período mais prolongado. Essa interrupção se deu para reduzir níveis
elevados de estoques no início do
ano e para realização de serviços
de manutenção preventiva.

se

torna

cado, são as tendências mundiais
já seguidas no país. Na pesquisa
da Price, o número de transações
entre empresas no Brasil em 1992
foi de 251 casos e até setembro
passado, 169, devendo empatar
no final do ano. Os números reveIam um crescimento de 43%.
Segundo Raul Beer, sócio da
Price, o tipo de transação que
mais aumenta é a joint venturv:
(oram 75 em 1992 e, de janeiro a
setembro último, 45. Ele acredita
que cerca de 50 companhias estão
negociando neste momento. A
pesquisa da Price, feita somente

Mais pré°datados
O sistema de Telecheque registrou aumento de 5,34% na
utilização de cheques pré-datados no mês passado em comparação com setembro. O movimento geral de consultas ao
Telecheque aumentou quase 6%
em nível nacional e cresceu
7,15% o volume de cheques rejeitados. Mas esse fenômeno
não se verificou 110 Rio de Janeiro onde houve redução de
0,24% em cheques rejeitados e
de 30,23% em cheques roubados, enquanto a média nacional
de consultas sobre esse tipo de
cheque caiu 4,76%.

mais

vai

B<
Boato

sobre

oligopolizada
a

com base nos casos de transações
de conhecimento público, revela
ainda que 35% das operações de
compra de empresas realizadas
até setembro foram feitas por
multinacionais, contra 31% no
ano passado. "Os principais compradores foram Gessy Lever, Parmalat, Nestlé e Refinação de Milho Brasil. Sabemos que esse
número difere do Banco Central,
que aponta uma evasão de recursos dessas empresas, mas acreditamos que essas aquisições são
feitas com recursos que já se en-

contrain 110 pais", diz Beer.
Os grupos — Os grandes
compradores nacionais são, na indústria, os grupos Gerdau, Odebrecht, Vicunha, lnepar e Arbi, e,
no setor financeiro, o Bozzano
Simonsen, Unibanco, Econômico,
Bamerindus, Garantia e Safra. A
pesquisa destaca como principais
transações nos últimos dois anos
as privatizações da CSN, Copesul. Açominas, Acesita. CST. Cosipa e Petroflex e, entre empresas
privadas, a Cica, Papel Simão,
Frutesp. Vega Sopave. Paes Mendonça e Confiança (Tostines).

Alpargatas
Ligcheque
Os lojistas passam a ter
mais um serviço para controlar
os cheques que recebem. É o
Ligcheque, desenvolvido pela
Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos S/A), que firmou convênio com a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) e a Confederação
Nacional dos Diretores Lojistas. O serviço foi apresentado
ontem pela TV Executiva da
Embratel no Rio para os 600
clubes que integram a confederação, englobando 3,5 milhões
de lojas no país.

Consultas de crédito
As consultas ao Serviço de Se- um dia útil a menos do
que setenigurança ao Crédito e Informações bro. as consultas ficaram estáveis.
(SCI) caíram em outubro 5,09% e Na comparação com outubro de
1-56%. respectivamente, cm rela- 1992, houve expansão de 3,6%.
ção a setembro deste ano e a ou- No acumulado dos dez meses, em
tubro do ano passado. Mas, des- relação ao mesmo
período de
considerando-se que outubro teve 1992, há avanço de 3,65%.
Gasoduto no Sul
A Petrobrás iniciou a implantação do gasoduto experimental
de 25 quilômetros ao longo da
BR-116 para o futuro envio de
100 mil m3 de gás natural da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)
em Canoas (RS) para Criciúma
(SC). Neste mês começarão os levantamentos topográficos da Região dos Aparados da Serra, já
tendo em vista o gasoduto definitivo que ligará o Rio Grande do
Sul a Minas Gerais através do gás
proveniente da Bolívia.
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Férias coletivas
A unidade da Companhia Brasileira de Tratores (CBT) de São
Carlos, interior paulista, decidiu
dar licença remunerada para seus
680 empregados por tempo indeterminado. A medida começou a
vigorar desde a última quarta feira. Segundo informações do sindicato local, há mais de dois anos
os salários estão sendo pagos irregularmente. Os vales eram pagos
com base no faturamento e como
a produção caiu a níveis críticos a
empresa decidiu interromper a
produção.

emitirá
no

ADR

exterior

SÃO PAULO — O conselho de
direção da São Paulo Alpargatas
anunciou ontem, durante a apresentação de seus resultados financeiros para a Associação
Brasileira de Mercado de Capitais (Abamec), seu programa de
emissão de títulos ADR (American Depositary Receipts), no
mercado de valores dos Estados
Unidos. De acordo com Francisco Céspede, diretor da empresa, esses títulos não implicam
emissão de novas ações e estão
lastreados nas já existentes.
O objetivo da Alpargatas, segundo Céspede, não é, no momento. captar recursos, mas sim
dar maior visibilidade internacional e aumentar sua liquidez
através da divulgação da marca
Alpargatas nos mercados financeiros internacionais. A operação terá o Bank of New York
como depositário no exterior.
Vendas — As vendas, nos
três últimos trimestres deste ano,
atingiram USS 355,8 milhões, e
o lucro líquido ficou em USS 18
milhões. Em 1992, o prejuízo foi
de USS 64 milhões. A reestruturação começou no final da década de 80, quando a empresa retirou do mercado marcas e
produtos de baixa rentabilidade
e concentrou-se nos de maior valor agregado. Nos nove meses
desse ano, a empresa atingiu superávit de USS 8,6 milhões.

ci
CR.$

196

e
pacote

juro

a

37,6%

O mercado continua aguardando a sinalização do Banco
Central sobre a tendência dos juros. Ontem, às 9h25 o BC tomou
recursos do overnight a taxas de
49% ao mês e às lüh resolveu
tomar recursos das instituições a
taxas de 49,15% até terça-leira
que vem. À tarde, o banco doou
dinheiro a 49,17% ao mês.
No câmbio comercial, o BC fez
apenas um leilão, a CRS 196.692.
No fechamento, o comercial ficou
em CRS 196,690 para compra e
CRS 196,695 para venda.
O dólar no bluck fechou cotado a CRS 191 para compra e a
CRS 196 para venda. O dólar flutuunte (turismo) ficou em CRS
198,10 para compra e a CRS
198,30 para venda.
Os CDBs com prazo de 32 dias
foram negociados, em média, a
3.550% ao ano, correspondendo
a um ganho bruto de 37.(>N% e a
46.03% de overnight.
O mercado futuro de taxa de
juros da Bolsa de Mercadorias &
Futuros (BM&F) acompanhou as
oscilações do mercado à vista. O
juro de novembro apontou 37.,SI %
e o de dezembro foi cotado a
38.44%. O volume geral da BM&F
loi de CRS 477,2 bilhões. O grama
do ouro foi cotado a CRS 2.395,00,
com alta de 2,13%.

bolsa

faz

a

subir

Os boatos que circularam ontem nas mesas das corretoras sobre o anúncio de medidas cconómicas no fim de semana
mantiveram as bolsas em alta ontem. Mas a informação prestada
pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, á tarde, descartando a possibilidade
do feriado ser aproveitado para a
adoção de um pacote arrefeceu a
tendência de alta expressiva, verificada na \espera. Alguns especialistas afirmaram ainda que a alta
foi detida também com a chegada
das informações de que não liouve quorum para a votação do regimento da revisão constitucional. Os investidores estrangeiros
continuaram atuando ontem,
principalmente na ponta de compra de ações de primeira linha.
No Rio. o IBV fechou com
valorização de 2.3% nos 8.429
pontos e o Ibovespa com alta de
1.96% nos 23.276 pontos. Os ncuòcios 110 pregão carioca totalizaram CRS 4.2 bilhões e na bolsa
paulista chegaram a CRS 25,8 bilhòes. O indice Semi (pregão nacional) fechou em alta de 4.1%
nos 83.360 pontos e volume linanceiro de CRS 5.065 bilhões.
Os destaques ficaram por conta
das ações das estatais, como Petrobrás ON e Vale do Rio Doce
l'N, com valorização de 10%.
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CBTU
Companhia Brasileira
de Trens Urbanos

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DO RIO DE
JANEIRO
TOMADA DE PREÇOS N° 009-93/STU-RJ
AVISO
A Suporintondúncio do Tions Urbanos do Riu do J.meiio - SIO-RJ turn.i público
para conhecimento dos interessados. que fará reali/ai às 10 00 limas
dia OG 12 93.
no Departamonto do Licitacão. situado na Praça Cnstiano Ottoni. s/n°do saia
andar do Edifício dü Estação D. Pedio II. na Cidade do Rio de Janeiro R) 444 4'
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATf IMDIMf NTO A EMPREGADOS
ACIDENTADOS NO TRABALHO E AOS USUÁRIOS VITIMADOS FM
ACIDENTE FERROVIÁRIO
CAPITAL SOCIAL MlNIMO EXIGIDO: CRS 23b 000.00 (DU^l NIOS I IRINIA I
CINCO MIL CRUZEIROS REAIS)
A Licitação reger-se-á pela Lei 11 8Gtiüde2l Oü. 93 v Medida Prwr, una n 3 b I de
16.09.93
Uma cópia do Edital está a disposição dos ml
p.na r.onsuit , n,, s. i letana do Departamento de Licitacão. sala 444 do Edil cio d.i Fitacão
Porl-Ó II e ixider ,
ser adquirido no hoiário das 08 30 às 11 30 e das I 4 00 as 1 7 00ü hoi.is
ao preço do
CR$ 050,00 (Quinhentos o cinqüenta cruzeiros reais)
DEPARTAMENTO DE LICITACÃO

6 a sexta-feira, 12/11/93
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O shopping, que será inaugurado no final de 94, combinará venda direta dos fabricantes com oferta de ponta de estoque de diversas grifes famosas

Off

Rio
¦

Price

inovará

shoppings

Rio Sul terá confecções com preço até 50% menor
Perfil — O shopping será volnão querem mais ser fushion vicde moda, afirma Natalino Rabinolims, usando produtos caros devido
vitch, diretor-presidente da Pinto tado basicamente para vestuário,
a modismos exagerados. As lojas
de Almeida Engenharia, uma das com moda feminina, masculina, indos grandes fabricantes, que passa-,
empreendedoras juntamente com a fantil, calçados e acessórios. Mas
contar
com
uma
ou
outra
rão a vender direto ao consumidor,
In-Mont Shoppings.
poderá
loja de outro setor, como discos,
terão um preço de 30% a 40% mais
O investimento será de USS 21
baixo, enquanto as pontas de estoexemplo.
Além
disso,
terá
lojas
por
milhões e o processo de seleção dos
das grifes poderão vender com
tanto
de
exportação
com
que
produtos
interessados em alugar as 120 lojas
descontos
de até 50%, estima Rabicomo
os
de
importação,
téjá começou. O preço varia de USS quanto
novitch.
nis
kftls.
30 a USS 60 o m:. dependendo do
Com piso de cerâmica e granito,
O fato de vender mais barato
tamanho, da localização e do setor
o shopping será em cores claras.
de atividade. Para o lojista, os eus- não significa que a qualidade dos
Em um terreno de 18 mil m-, as
tos serão menores que nos sliop- produtos seja inferior, ressalta Ralojas ocuparão 6.500 m-, além do
pings tradicionais, pois não existi- binovitch. Voltado para as classes
estacionamento com 500 vagas. No
ráo nem elevadores nem escadas
A e B. o objetivo do empreendiandar superior, funcionará o comrolantes. O shopping contará com
uma praça de alimentação com l 80 mento é atrair o consumidor inteliplexo esportivo e social do Botafolugares, e 10 lanchonetes e restau- gente e mais esclarecido. São as
go, com campo para treinamento,
rantes, além de dois cinemas. Rabi- mesmas mercadorias encontradas
ginásio polivatente com capacidade
nas lojas de grife. Conforme obsernovitch prevê um público de I mipara duas mil pessoas c cinco qualliào de pessoas por mês.
vou o executivo, os consumidores
dras para esportes amadores.

Empreendimento em frente ao

THERÍiZA C. LOBUO
O consumidor de ponta de estoque de griles e de pronta-entrega
não vai precisar mais ficar percorrendo bairros e enfrentando elevadores lotados. Em novembro do
ano que vem será inaugurado em
frente ao Rio Sul, no terreno da
antiga sede do Botafogo Futebol e
Regatas, o Rio Off Price Shopping,
com a proposta de preços de 30% a
50% abaixo do mercado.
Trata-se do primeiro shopping
da Zona Sul que combina os conceitos de outlct (venda direta do
fabricante) e ofj price (ponta de
estoque de grifes famosas). Com a
recessão, este tipo de shopping tornou-se uma tendência mundial, estando muito em voga nos Estados
Unidos. Gastar dinheiro está fora

1,1
bilhão
até
97
SÃO PAULO — Nunca o con- mental avaliar os objetivos de
ceito da General Motors do Brasil atender o cliente com o que ele
esteve tão bom junto á matriz precisa, para dar tempo ás empreamericana. A subsidiária brasilei- sas que já produzem no Brasil de
ra transformou-se em verdadeira se prepararem para enfrentar a
menina-dos-ollws de Jack Smith, competição externa."
O presidente mundial da GMC
presidente da General Motors
Corporation, que fez uma visita alertou, ainda, que para a indúsde três dias ao país. Coube a ele tria automobilística brasileira
anunciar ontem um novo progra- continuar a crescer, o governo
ma qüinqüenal de investimentos, precisa reduzir ainda mais os imde USS 1,1 bilhão para o período postos. "O Brasil pode produzir
de 1993 a 1997. Desse dinheiro, dois milhões de veículos até o liUSS 250 milhões estão sendo gas- nal da década e isso é importante,
tos este ano. O programa anterior pois cada dólar obtido na venda
era de USS 1 bilhão, no período de um carro produzido no país
de 1991/1995.
pode gerar USS 10 no resto da
"A
GM do Brasil caminha pa- economia."
ra se tornar a líder de mercado no
Palestra — Smith fez palespais e antes mesmo da abertura tra na Câmara Americana de Coda economia brasileira já tinha
mércio, abordando o tema Porplanos para um agressivo prograa General Motors acredita no
ma de modernização de sua linha que
Brasil. Ele revelou que a indústria
de produtos. A empresa compronorte-americana está se recupemeteu-se a lançar um veículo norando e. este ano. venderá 14 mivo a cada seis meses e está honIhões de veículos, com 7% de
rando esse compromisso",
acréscimo em relação a 1992. Para
destacou Smith.
1994, sua previsão é de uma exConselho — Depois de reco- pansào de 5%, com 14.8 milhões
nhecer que "o combate direto aos de unidades. "Não teremos um
japoneses não foi uma boa estra- crescimento de 45% como o mertégia, pois aí eles construíram lã- cado brasileiro, mas para nós é
bricas nos Estados Unidos", importante", brincou o executiSmith deu um conselho ao Brasil. vo.
Segundo ele, se o governo brasiSobre a reorganização na Geleiro realmente quer proteger a neral Motors Corporation, ele
indústria automobilística local — disse que "o remédio adotado tem
que emprega diretamente mais de sido forte, mas tem dado resulta100 mil trabalhadores e indireta- do." E anunciou que, ao contramente seis pessoas para cada tra- rio de 1992, a empresa fechará o
balhador do setor —, "é funda- ano com equilíbrio.
São Paulo — Ana Carolina Fornandes

Rolim

é

Homem

eleito

BarraShopping

sorteará

de
um

Vendas de 93
são PAULO — O comandante
Rolim Adolfo Amaro, presidente
da TAM Linhas Aéreas, que vai
faturar USS 180 milhões este ano.
foi eleito o Homem de Vendas 93
pela Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB). Este é o 32" ano que a
ADVB promove este evento, resultado da indicação de empresarios das 1.000 maiores empresas e
350 jornalistas do pais.
O comandante Rolim ò conhecido por sua maneira de tratar os
clientes, muitas vezes fazendo
questão de recepcioná-los à porta
da aeronave. A TAM aterrisa em
53 cidades, a maioria delas no
interior, e hoje tem 52.7% do
"O segredo
da
mercado regional.
TAM é ser uma empresa enxuta,
que definiu nuiito bem seu mercado. Queremos ser uma compannhia aérea cada vez mais regional. não queremos ir para
Cumbica ou Galeão", diz Rolim.
O grupo TAM foi fundado em
janeiro de 1%I. em Marilia (SP).
com a formação da Táxi Aéreo
Marilia. Atualmente formado
por quatro empresas controladas
pela Táxi Aéreo Marilia e presidida pelo comandante Rolim. o
grupo atua no transporte regular,
no fretamento de aeronaves, na
representação de empresas e
na prestação de serviços.

carro

n
Tipo

Um mês após a campanha que
distribuiu 144 telefones celulares e
quatro automóveis Mazda Protege,
o BarraShopping lança nova isca
para lisgar os consumidores: sorteará, em dezembro, um carro importado por dia, o Tipo da Fiat.
trazido da Itália. A campanha começará no dia l" do mês que vem e
distribuirá 24 automóveis. Ao todo.
a Renasce — responsável pelo BarraShopping e outros quatro shoppings no pais — sorterá I06 carros
e investirá USS 4.5 milhões nas
campanhas de Natal.
Esquentando as turbinas, de 20
a 30 de novembro, a promoção Natal Dourado do BarraShopping dará um vale de compras por dia no
valor de C'RS 500 mil aos clientes
mais sortutlos. Geraldo Schuller,
gerente de Marketing do shopping,
avalia que as vendas de fim de ano
terão crescimento real em torno de
50%, comparadas ás de 1992. Nos
primeiros 15 dias de outubro, o

dia
por
shopping vendeu mais 57%. por
conta da campanha de aniversário.
Troca — Para participar da
promoção de Natal, que envolverá
investimentos de USS 1.6 milhão,
basta trocar notas fiscais em valor
mínimo de CRS S00.00 por um seIo. Cinco selos completam a carteIa. que deverá ser depositada em
lima urna. Os sorteios serão ás 21 h.
Estrelado pelo ator Miguel FalabeIa. um filme da campanha publicitária preparada pela Artplan começará a ser veiculado no próximo dia
16. data do lançamento da árvore
de Natal, de 45 metros de altura.
Serão dois filmes. No primeiro.
Falabela relembra as promoções
dos últimos três fins de ano e no
segundo aparece no Cais do Porto,
onde chegarão os carros importados. Os automóveis Tipo estarão
equipados com direção hidráulica e
injeção eletrônica, e valem aproximadamente USS IX mil cada.
Divulgação

O Tipo, importado da Fiat italiana, está avaliado em USS AS' mil

Norton cresce 9%
A agência Norton Publicidade fecha o ano com faturamento
de USS 60 milhões, registrando
um crescimento de 9% em relaçào ao resultado do ano passado. Com 200 funcionários
atuando nos escritórios de São
Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre, a Norton conta com um
suporte internacional através de
um acordo operacional com a
Bozzel Inc.. grupo publicitário
que atua em 48 países.
Lanche dá brinde
A McDonald's tem várias promoções em novembro. Para os
adultos, a McRefeição (sanduiche, fritas e refrigerante) tem preço mais em conta e oferece um kit
para mesa com jogo americano e
copo decorado. O McLanche Feliz está distribuindo para as
crianças um disco voador inflável, tendo como tema personagens da Turma do Ronald McD o n a I d, c o m u m modelo
diferente a cada semana.

Porta-vozes
Encerrara-se hoje as inscriçòes para o Seminário de
Formação de Porta-Vozes,
que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos
Financeiros (Ibef), na próxima terça-feira. O treinamento
será realizado pelo Grupo de
Desenvolvimento em Administração e Marketing.
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Exportação

premia
maior valor FOB exportado (USS
694.3 milhões), a GM do Brasil
ganhou o prêmio no item novos
mercados (USS 17.6 milhões) e a
Freios Varga ganhou o prêmio no
item marca própria (USS 50 miIhões). O maior destaque no comércio exterior cm 1992, Ibi a
Metal Leve. A Ucar Produtos de
Carbono também Ibi premiada.

SÃO PAULO — Quatro empresas da área automobilística estão
entre os cinco vencedores do prémio Million Dotlar Exportefs
Club, concedido às indústrias que
mais se destacaram em 1992. entre
os membros do Clube dos Exportadores de Um Milhão de Dólares. criado por companhias associadas da Câmara Americana de
Comércio. A Autolatina atingiu o

ten no Rio Sul
Telerj
Light
© Serviços òe Eletricidade SA
AVISO DE EDITAL
ACR.C-0010/93
A LIGHT - Serviços de Eletricidade
S.A. torna público que receberá
diariamente, até às 16:00 horas, do
dia 26/11/93, propostas lacradas
para execução dos seguintes serviços:
Ligação de consumidor - Pequenos e médios projetos nas áreas
geográficas da Divisão Subterrânea
Frei Caneca.
Ligação de consumidor - Pequenos e médios projetos nas áreas
geográficas da Divisão Subterrânea
Real Grandeza.
As propostas serão abertas pela
Comissão de Tomada de Preços e
Serviço, dia 29/11/93, ás 9:00 horas, na Av. Marechal Floriano n168 - Térreo - Entrada A9/2 Térreo - Centro - RJ.
É condição básica estar o proponente cadastrado na Light na CCS
n? 0200.19-4, nível III.
O Edital de Licitação encontra-se à
disposição na Av. Passos, 115 129 andar - Centro - RJ - das
09:00 às 16:00 horas até o dia
23/11/93, podendo, neste mesmo
prazo, ser adquirida cópia mediante pagamento, não reembolsável, de CR$1.000,00 (hum mil cruzeiros reais), correspondente ao
custo de reprodução.
Edital publicado na íntegra no
D.O.U. do dia 12/11/93.
Diretoria Comercial

CA/1

CONFEDERAÇÃO NACIONAl DA, INDUSTRIA
EDITAL
O Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
vem, pelo presente Edital, convocar os Delegados das Federações
filiadas, junto ao Conselho de Representantes, para as Reuniões
do referido Órgão, que serão realizadas na Sede Brasília, Edifício
Roberto Simonsen, Setor Bancário Norte, Quadra 1. Bloco C,
Brasília-DF, no dia 24 de novembro de 1993, para tratar dos assuntos abaixo especificados, nos seguintes horários:
14:30 - Reunião Extraordinária para exame e votação da Reformulação Orçamentária de 1993;
15:00 - Reunião Extraordinária para exame e votação da Proposta Orçamentária para 1994:
15:30 - Reunião Ordinária para tratar de Assuntos Gerais;
16:30 - Reunião Extraordinária para deliberar, em la. assentada, sobre a Reforma Estatutária proposta pela Diretoria.
Fica estabelecido, desde já, que, não havendo "quorum"
em primeira convocação, o Conselho se reunirá com qualquer
número, em segunda convocação, trinta minutos após os horários
estabelecidos, conforme disposição estatutária.
Fica estabelecido também, que, nos termos dos artigos
26 § 59 e 70 § 1- dos Estatutos em vigor, a Reforma Estatutária,
para sua validade, deverá receber o voto de dois terços das Federações filiadas, em duas sessões consecutivas do Conselho de
Representantes.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1993
ALBANO DO PRADO FRANCO
Presidente

A segunda franquia de postos
de serviços da Telerj foi inaugurada ontem no shopping Rio Sul.
Com área de 60m:, a loja oferece. além de chamadas teleionicas. fax. transmissão e recepção
de arquivos via microcomputadores, consultas pelo terminal de
videotexto. utilização de serviços
de telemarketing, solicitação do
Teleeard e compra de aparelhos
e acessórios telefônicos. No local
será possível ainda fazer habilitaçào para telefonia móvel celular. quando for reaberta, até o
fim do ano.
Novo bacalhau
Chegou aos principais supermercados o autêntico substituto
do bacalhau importado. Localizada em Belém, a Ciapa está lançando o Flake, filé de cação salgado e seco, sem espinhas e pele,
por um preço menor e com rendimento 30% maior após a reidrataçào. O produto é rico em proteínas e tem baixo teor de
gordura, além de não conter aditi vos. O Flake conta com padrão
de qualidade fornecido pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF),
do Ministério da Agricultura e é
vendido a granel ou embalagem a
vácuo de 600 gramas, por um
preço entre USS 8 a USS 10 o
quilo.

Fi
Fiat

dá

vender

desconto

mais

SÃO PAULO — Única montadora a não aderir á prática de
reajustes de dez em dez dias nos
preços dos veículos em outubro
— que acabou vetada pelo governo federal —, a Fiat Automóveis
saiu na frente dos concorrentes na
guerra de preços no segmento cios
carros de luxo. adotando uma estratégia inédita no mercado.
"A
partir de agora ao invés de
aumentar o preço do Tempra. resolvemos reduzi-lo", anunciou
Roberto Bógus, diretor comercial
da Fiat. O sistema de venda equivale à aplicação de descontos decrescentes que, na prática, resultam em redução do preço real do
veiculo. A promoção, por enquanto com vigência neste mês de
novembro, vale apenas para a linha Tempra 1994, lançada ontem
em São Paulo.
Ponta do lápis — Segundo
Bógus, que usou como exemplo o
Tempra 16 V (16 válvulas) — a
versão mais cara da linha —, seu
preço, que era de CRS 4,967 miIhões, no dia 31 de outubro, deveria ter subido, no começo de novembro. para CRS 6,780 milhões,
ou seja, um reajuste de 36.5%. em

para

Tempra

média. Acontece que não houve
esse aumento, mesmo porque a
linha 94 só foi lançada ontem.
Ainda segundo cálculos da
Fiat. o preço médio do Tempra 16
V em outubro foi de CRS 4.967
milhões, enquanto o preço médio
no mês de novembro ficará na
faixa de CRS 5.506 milhões, o que
dá um reajuste nominal de apenas
10.9%. Considerando a variação
da inflação de outubro para novembro. de 36%. haverá uma reduçào real de 22% no preço do
carro.
"Não se trata
de um aumento
de preço diário. Na verdade, estaitios dando descontos diários decrescentes, porque na prática o
carro deveria estar custando bem
mais e não está", explicou Bógus.
Segundo ele. essa foi a arma encontrada pela Fiat para continuar
vendendo mais carros de luxo no
país do que a concorrência:
"Achamos
que os descontos dados pelas outras marcas não são
efetivamente vantagem para o
consumidor, pois já foi embutido
um aumento antes. No nosso caso. não aumentamos e estamos
dando um desconto efetivo."
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O crítico que
virou cineasta
Scrge Toubiana, editor
do Cahicr du Cinema,
estréia nas telas
Página 8
Rio de Janeiro - Sexta-felra, 12 de novembro de 1993
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MPB
Últimos

discos de

Bethania

e de Gil

ÍNDICE
Supersônicas
Quadrinhos
Horóscopo
Danuza
3
Living Colours
Blonal do Quadrinhos 4
Joan Baudrillard
Novo disco de Sinalra.... 5
N3o porto sor vendido separadamente
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tempo passa, o tempo voa
e quem continua numa
0 boa é o mainstream da
música popular brasileira. Modismo vai. modismo vem. pseudos
movimentos pululam nas paradas
quase todas as semanas, mas na
hora que a MPB precisa mesmo
de um referencial ela recorre a
nomes consagrados e carreiras
com pelo menos 25 anos de estrada. E quem permanece carregando o estandarte da "linha evolutiva da MPB" é o mesmo time de
duas décadas atrás — Chico
Buarque. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Paulinho da
Viola, Gal Costa, Maria Bethania
e Milton Nascimento.
Eles sempre souberam disso.
As gravadoras também, embora
tenham ficado fascinadas pela ascensào fantástica dos grupos de
rock surgidos nos anos 80. Só que
agora esse reconhecimento não
está restrito apenas ao prestígio, e
sim se traduzindo cm números.
As vendagens dos últimos trabalhos estão superando em muito as
marcas obtidas no ano passado.
Maria Bethania, por exemplo,
que na década de 70 chegou a
superar a barreira de um milhão
de cópias, ficou com índices ridiculos no disco do ano passado —
Olho dagua —, com apenas 40
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nos medalhões
mil cópias. Agora, com o recémlançado As canções que você
fez
pura mim, com músicas de Roberto c Erasmo, Bethania já chegou a
220 mil cópias.
Outro sucesso é Tropicália 2,
de Caetano c Gil, já com 160 mil
exemplares vendidos e fortes
chances de alcançar o disco de
platina (250 mil cópias). Gal CosIa. que também veio de vendagens
modestas no seu disco do ano
passado — não ultrapassando as
90 mil cópias —já tem uma previsão de sua gravadora, a BMG/Ariola, de alcançar por baixo o dobro das vendas com o disco recém
lançado, O sorriso da gala de Alitr. A mesma previsão vale para
Chico Buarque, titular do disco
mais aguardado deste ano, Paraiodos. "São artistas que, além de
estarem vendendo bem, emprestam uma lorte imagem de qualidado á gravadora", explica Mauro ScaIabrin, diretor de
Marketing da BMG/Ariola. Investindo na tendência, a PolyGram está relançando cm CDs
obras fundamentais da discografia de Chico, Caetano, Gil, Gal e
Lilis"ARegina.
explicação que encontro é
que o trabalho que nós fizemos há
mais de vinte anos continua tendo
muita força", opina Paulinho da
Viola, sem gravar, por opção pessoai, desde 1989, quando lançou
Eu canto samba, vendendo 80 mil
cópias. "São trabalhos com muita
consistência e que estão atraindo
um público jovem", diz Sérgio
Afonso, diretor de Marketing da
Warner, que lançou na última semana o disco de Milton Nascimento — Angelus — e também o
disco de Ben Jor dentro da série
Mestres da MPB, que em apenas
dois meses vendeu mais de 150 mil
cópias. Apostando na boa fase, a
Warner já prepara o Unplugged,
de Gilberto Gil, a ser lançado em
março do ano que vem.

I OS NÚMEROS DA MPB
O último disco dc Caetano
Veloso, Circulado ao vivo,
lançado no ano passado, já
vendeu 250 mil cópias.
O disco Tropicália 2, dc
Caetano Veloso e Gilberto
Gil, lançado no inicio desse
ano, já vendeu 160 mil cópias.
A tendência é que até o final
do ano alcance o disco dc
piatina, com 250 mil cópias vendidas.
O disco mais recente de
Maria Bethania, As canções
que você fez para mim, lançado
há apenas dois meses, com
músicas dc Roberto e Erasmo
Carlos, já vendeu 220 mil cópias. A expectativa é que até o
final do ano, com o incremento das vendas no Natal, alcance meio milhão de cópias.
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Antes do passeio ou da Feira da Providência,
dê uma passada por aqui e aproveite para levar um
tapete Kilim, piso de madeira ou papel da parede.
Promoção de feriado a preço de feira.
Piso tipo tábua
corrida,
m2 colocado:
3.990,

•
Tapetes Kilim,
9.990,

Papel de parede,
rolo colocado a
de:
Í.08S,
Sartir

Shopping da Gávea. 3®p. 294 1043 CasaShoppIng. BI A 325 7336 Rio Dealgn.T. 259 7718
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A SADAE utiliza «TECNOLOGIA JAPONESA
na recuperação de couros,peles, camurças e chamois.
DE MODELOS ULTRAPASSADOS
a „,J^°^/ÍS
AJUSTE
DE TAMANHOS • LIMPEZA DE SUJEIRAS E MOFOS
CONFECÇÃO SOB MEDIDA
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• 2® PISO

Rua Barata Ribeiro 502 loja 55
Tel.: 235-7143 / 235-1787
235-1787
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aberto de 2na 6"(8:30 às 18:15}.. sàtMMfos
(até 12:30) -
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Monique Aragão lança CD, no
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TELE GRAFICAS
Em janeiro, o Mistura Fina cm seu
projeto internacional traz o baixista
Ron Cartcr para um trio de luminares
instrumentais com Guilherme Vergueiro (piano) e Robertinho Silva (bateria).
Alan Parsons agora atua avulso.
Abandonou o Project. que antecipou a
tendencia de projetos tecno da disco, e
já disparou o single Turn it up dc seu
novo disco, Try anytliing once.
Errata de porão: quem participa do
disco da banda Asa de Águia é Armandinho e não Dodò, do Trio Elétrico
inicial. Viu, Sony?
Compositora, cantora, modelo.
Rhana Rhas mistura rock, reggae c

blues no Torre de Babel, segunda próxima.
Na Concha Acústica dos Correios
hoje tem 0 Rapa e Pravda na programação musical da II Bienal Internacional de Quadrinhos.
O I Garage Underblues Festival rola
em três eliminatórias a partir do dia 19,
com direito a clip e fita DAT para as
bandas vencedoras. Na abertura do
show principal tem Celso Blues Boy e a
banda Mr. Blues.
Monique Aragão troca de pouso.
No lugar do Café dc La Paix, lança seu
CD Canoas, no Rio Jazz Club, a partir
de 23 dc novembro.

i
ÁRIES* 21/3 a 20/4
Hoje, arietino, estarão
superadas as dificuldades que se posicionaram de forma muito lorte nos últimos dias. Você
recebo influência de Marte, que valorizará seu
caráter, suas ambições e lhe dará sensível vantagem pessoal.

Soul de novo
Palmilhado dc clássicos
dos 60, gravado no Caribbcan Sound Basin, cm
Port-of-Spain, Trinidad,
Sons of soul projeta de vez
o trio Tony Toni Tone
(que nome!). O disco, que
celebra de Stevie Wonder
a Smokey Robinson, sai
este mês aqui.
? Transitando dc James
Taylor (Dorítc let me be
loncly loniglu), Billy Jocl
(New York State of mind)
a Ivan Lins (na faixa titulo, Evolution), a cantora
Olcta Adams, conhecida
por sua atuação no Hollywood Rock com o Tears
for Fears também desembarca este mês nas lojas
daqui.
Vinil grunge
Ultraprassado pelo
CD, o LP de vinil, como
um fusquinha mercadológico, voltou à moda nos
EUA. Utilizado como estratégia de marketing, ele
precedeu ás edições digitais dos recentes lançamentos do Pearl Jam
(Ky.), Urge Overkill (Saturatiori) e Nirvana (In utero). Aliás, questão de ordem na cena grunge. A
arrancada inicial do disco
do Nirvana foi de 180 mil
cópias. O pole do Pearl foi
de 950 mil.

Pr

imm, . . .
O último disco dc Olcta Adams está chegando
Rio fest da Prefeitura
O Rio ganha da Prefei- nunatorias nas subprefeitura no próximo ano um turas da cidade. O Rio
festival da canção, e mais também se candidata a seum selo, o Carioca Discos. diar as comemorações dos
Com final programado 50 anos da ONU na Amepara a Apoteose, o festi- rica Latina, em 1995. O
vai, coordenado por Léa maestro Wagner Tiso rcPcnthcado, da secretaria cebeu a encomenda dc
de eventos, partirá de eli- uma ópera para a ocasião.

Estados Unidos pelo selo
GSP, o mesmo onde ele revisou a obra completa de Garoto, em negociação para
sair no Brasil pelo selo Velas.

MaxKlim

I CRUZADAS
Carto» da Silva

HORÓSCOPO

TOURO • 21/4 a 20/5
Regência positiva em
relação aos seus assuntos rotineiros. Mesmo assim, acautele-se na hipótese de se obrigar
a movimentar grandes somas ou lidar com jóias
e metais preciosos. Afetivamente, você atravéssa instante muito significativo.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Com motivações que
(acam agir de forma direta, você viverá uma
i\^K
_
sexta-feira de grandes emoções e resultados
excelentes em relação à vida profissional, à
carreira e à ocupação regular. Afetivamente,
persistem boas indicações.

índios dc casaca
No Brasil para lançar pelo selo Enja
seu Sons oj lheiji (dedicado às crianças
negras brasileiras), o saxofonista Ivo Perelman, radicado em Nova Iorque, volta
com dois projetos para o próximo ano.
Completando a trilogia da infancia, iniciada com Escravos dc Jí> (devotado aos
infantes brancos), ele leva pesquisas da
tribo do Tremembé. da região de Almofala, Ceará, para uma gravação que ceiebra crianças indígenas. Antes disso, dia 3
de janeiro, ele entra no Sears Sound
Studio dc Nova Iorque para gravar um
disco sobre Villa Lobos, produção de
Gunther Schuller, autor do livro The
swing era.

A arte de Bellinati
O violonista Paulo Bellinati, dc recentes desempenhos ao lado de Gal Costa,
lançou seu terceiro CD solo
no exterior. Serenata saiu nos

Fora daqui
A edição de 18 de dezembro da revista
Billboard encarta uma homenagem aos
30 anos de carreira de Eric Clapton. FZ a
nova geração nativa já desembarcou nas
páginas da publicação, dedicada ao morcado americano. Skank, Virna Lisa, Raimundos. Os Guanabaras, Chico Science
& Nação Zumbi e alé o De Falia ("eles
reciclam o hrasilian sotil shouter Tini
Maia com sensibilidade de Living Colour", escreve John Lannert). Direto da
fonte, sem passar pela imprensa do eixão
Rio-Sampa, o São Luís Reggae Festival
tem o programa dc sua próxima edição
(dc 28 a 30 de janeiro) na revista: os
jamaicanos Max Romeo e Etie Donaldson, o Universal Youth, da Guiana
Francesa e os nacionais Skank, Cidade
Negra, Edson Gomes, Rcbelion e os locais Tribo de Jah, Guetos e Carlinhos
Veloz.

CÂNCER • 21/6 a 21/7
A sexta-feira mostra
boas indicações em assuntos que dependam
do raciocínio. Sensibilidade apurada e intuição.
Afetivamente, você terá compensações fortes em
atitudes que mostram multo apreço e carinho.
Sensibilidade.
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LEÃO • 22/7 a 22/8
Você ingressa em quadro astrológico fortemento influenciado paVVa .
ra sua valorização como ser humano. Honra o
favores. Reconhecimento e ajuda. Quadro que
valoriza de forma marcante todos os seus sentimentos.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
O dia lho dará forte
influência quanto a sua
rotina. Mantenha controle firme e rígido sobre dispéndios e compromissos Novos amigos podem participar favoravelmente de sua rotina, dando-lhe
compensações.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Ainda usufruindo de um [5=
condicionamento astral
muito positivo para
sua profissão, o seu trabalho e os negócios
próprios, você terá uma excelente sexta-feira.
Procure ser mais receptivo diante de exigências
de pessoas próximas.

ESCORPIÃO* 23/10 a 21/1
Beneficiado por um
quadro que hoje faz por
onde mudar as influênI
cias astrológicas, você terá uma excelente sexta-feira para posição social e reputação. No
amor, Vênus condiciona uma pessoa de Peixes
ou Escorpião a seu favor.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
CUa de mudanças para
você que se benelicie
tití quadro com Júpiter
, ^^
em bom trânsito. Roalizaçao pessoal que se
refletirá de forma muito intensa em toda a sua
rotina, fazendo-o agir otimistamente e de forma
muito positiva.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
O seu dia lhe reserva boa possibilidade de
acontecimentos novos. L^Rsi
.
motivadores e de interesse futuro, especialmen
te se neles se envolverem muitas pessoas. Regência que se firma, em termos Íntimos, em
quadro harmônico e receptivo.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Contando com sua vida
intima em fase de forte
realização, você viverá
uma sexta-feira bastante positiva, na qual se
destacará todo o seu comportamento motivado e
positivo. Surpresas agradáveis em seus sentimentos.

FEIXES • 20/2 a 20/3
Rotina profissional que
será motivada por
acontecimentos ligados
á família e aos seus sentimentos. Procure aproveitar-se disso e altere condicionamentos negativos que antes o impediram de agir. Tarde e
noite positivas no amor.
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HORIZONTAIS — 1 — caule radiciforme e armazenador das monocotiledôneas. que é geralmente
subterrâneo, mas podo ser aôreo, caracterizado nao
só pelas reservas, mas também pela presença de
escamas e de gemas, sendo a terminal bem dosenvolvida; 7 — interjeiçào de esclarecimento, compreensSo; 10 — representação alegórica ou emblemática de entidades morais; 12 — indivíduo de um
povo ameríndio, fortemente influenciado pelos
maias, outrora estabelecido no Sul do México, e
cujos descendentes ocupam hoje, principalmente, o
Estado de Oaxaca; 13 — comida feita com leijão-lr adinho e ovos; 15 — gênio pessoal dos daomea
nos, objeto de veneração particular; 17 — anel
metálico, fixo om qualquer parte da embarcação,
cais etc., para nele se engatar um aparelho ou
amarrar um cabo; 19 — muito gorda; 21 — grande
escudo de madeira, por vezes guarnecldo de couro,
usado outrora no Japão e que o arquelro colocava
diante de si antos de atirar; 22 — deus da vida; 23 —
acanhadas, Iracas, 24 — perceber as coisas pelo
sentido da audição; 25 — abertura de tosso° ,r«'>
cheiras e galerias subterrâneas, buraco es - jdo
ao pé de um muro. para derrubá-lo; í — o
latido de dor do cão; 27 — instrumento musical de
cordas, usado na Europa na Idade Média. 28 —
pequeno tributo que os cristãos e judeus pagavam
aos turcos quando se achavam sob o domínio destes. 29 — emprego, ocupação
VERTICAIS — 1 — orgão cilíndrico e alongado que,
nos ramos foliosos das solagineláceas. produz raizes perto do ápice, e que é considerado de natureza
caulinar; 2 — saudação de pessoas quo tóm santos
masculinos, realizada de bruços no chão do terreiro;
3 — que anda com dificuldade; 4 — estudo e investigação da etimologia, transformações, morfologia
etc., dos nomes próprios do pessoas e lugares; 5 —
divisa quo cavaleiros antigos usavam em suas empresas; 6 — uma das formas alternativas do um
gene, —que ocupa determinado lócus no cromossomo; 7 impulso violento para frente que o cavaleiro
dá ao cavalo, quer esteja este parado, quer já em
marcha, para mudar do trote para a corrida; 8 — a
segunda pessoa da trindade (na teogonia de lao-tzu); o que se escuta e não se ouve; 9 — embarcação
de vela, de alto bordo, dotada de três mastros e
muitas bocas de fogo; 11 — estudo e/ou prática do
artes divinatórias e de fenômenos que parecem não
poder ser explicados pelas leis naturais, como,
p.ex., a astrologia, a quiromancia, a magia, a telepatia e a levitação; 14 — designação comum às conchas de moluscos gastrópodes, nas quais sopram
os pescadores o jangadeiros para anunciar sua
chegada ao porto ou transmitir noticias no mar (pi );
16 — Índio primitivo, de raça pura; 18 — lerido ou
prejudicado fisica ou moralmente; leso; 20 — tomar
ar; refrescar-se;
LOGOGRIFO (utilização das letras do conceito)
1. Governo e povo, JUNTOS vencerão (7.4.9.10 11.5)
Este Manhoso mal que nos destrói (6.3.10.9.4.11)
Mistura de mamatas e inflação.
(Mas, nesta luta, o povo será o herói)
Sob o vicioso MANTO do Congresso (1.7.4.9 8 3)
Praticam, Deputados, Senadores.
Cambalachos GROSSEIROS, com sucesso
(2 7.5.1.9.8.11.5)
São venais, demagogos, são traidores,
Ficando, assim, bem CLARO, que eleitores
Servem, somente, para dar ingresso
Ao Poder a corruptos, corruptores...
ALTER—EGO — OESENFADOS — Jacaropaguà
RADAS AFERÉTICAS (supressão da 1a. sílaba)
2. Com o EVOLUIR dos tempos não podemos VOLTAR ás origens. 3-2
CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tijuco
3. Ao CÉU só terá acesso aquele de pensamento
PURO. 3-2
PAR DE PARES — Jacarepaguá
4. Por vezes, uma CONDECORAÇÃO ó um prêmio ao
DEFEITO e não à qualidade do homenageado. 3-2
ARQOS — CEC — Brasília
5. O VELHACO do Tonico
Vende no inverno ABANICO 3-2
PRÍNCIPE VALENTE — CTR — Rio
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — surpreende; urarema; om; batata-doce; epa; acatar; nada; tranca, ro; ea; ardores;
preaviso; delir; anti; eras; aloes.
VERTICAIS — subentende; urapara; ratada; pra;
reta; emaciada; eada; doca; emero; otorrino; crer:
oeste; oval; sois; pia; er.
CHARADAS METAMORFOSEADASi 1. tormenta/
tormento; 2. estrela/estreia; 3. anexo/anelo; 4. rabido/rubido, 5. vilela/vitela; 6. narigão/narilão.
Correspondôncla para: Rua das Palmeiras, 57, ap.
4 — Botafogo — CEP 22.270-070
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Uma nova pesquisa do
Ibopc, encomendada por um
candidato a presidente da
República e guardada a sete
chaves, põe Lula nas nuvens,
e apresenta uma novidade de
arrepiar os aflitos da chamada t ene ira via.
Sílvio Santos embola no
segundo lugar com Paulo
Maluf e José Sarney, em verdadeiro empate técnico.
Lula passa dos 30% numa
simulação sem o nome de
Sarney. É o primeiro indicador concreto de que a candidatura do PT cresce após a
avalanche de lama da Comissão de Orçamento do Congrosso.
Brizola cai nessa pesquisa.
Quércia e Fleury foram para
o brejo.

O senador José Paulo Bisol acha que João Alves não
teria capacidade intelectual
para montar o sistema de
corrupção no Orçamento.
Para Bisol, o esquema era
sofisticado demais para a cabeça rude e primária do deputado baiano.
Rude. primária e com cabelos tão mal pintados.
Novinho
Graças ao Banco Real. o
Museu Imperial está novo em
folha. E reabre amanhã, com
o recital do tenor Paulo
Queiroz e do pianista Larry
Fountain. às 19h30.

Obstrução
Se depender da CUT. a
Revisão Constitucional não
sai mesmo.
A Central Única dos Irabalhadores está a todo vapor,
confeccionando cartazes com
a frase: "Ladrão não mexe na
Constituição."

Vespa
Ibrahim Eris, ex-homem
forte do Banco Central, não
gosta nem de ouvir falar em
política. De passagem por
Belo Horizonte, onde fez
uma palestra, mostrou-se
descrente com a vida pública,
c não escondeu seu total arrependimento por ter aceito o
convite para a presidência do
BC.
Terminou fazendo sua declaração de voto: "Delfim
Nctto sabe lidar com todas as
situações dc poder. É um homem com grande jogo de cintura."

DANUZA

Cifrão
Não convidem nem para a
mesma mesa. nem para o
mesmo palanque, nem para
nada. o empresário brasiliense Luiz Estevão e o presidente nacional do PRN, Daniel
Tourinho.
Uma travessara financeira
do pequeno político sergipano o separa, ud clcnnim, do
competente hig hass.

Depoimento
Em entrevista ao programa Gente famosa, que vai ao
ar hoje ás !9h, na TV Manchete, o cantor Milton Nascimento fala durante muito
tempo sobre River Phocnix.
Emocionado, Milton contou que durante a Rio-92 andou pelas ruas com o ator e
que ele jamais foi reconhecido. Foi veemente em afirmar
que Phocnix nunca transou
drogas, e que é difícil aeredilar numa overilosc.

AH, BRASÍLIA
Marilia Gabriela cara a
cara, mas cara a cara mesmo,
com Luiz Mário, o hello de
Brasília.
As transações Genebaldo/lbscn estão sendo cunhecidas em Brasília como O/h ração Uruguaia/ia.
Sugestão de um experr.
por que não quebram o sigilo
das poderosas secretárias dos
deputados envolvidos na CPI
do Orçamento?
Correção I — Conceição
Guerra garante: está e pretende continuar casada com
o deputado Sérgio Guerra.
Correção 2 — não é u
filha de um poderoso político
que é dona de um shopping
Center no Canadá. II seu ex e
novamente atual genro.
A CPI de Bancos conseguiu detectar mais de 10 chequês para militares de altas
patentes.
Além de posar para a
/'layboy. Marinalva vai ser
candidata pelo PMDB de
São Paulo, e deve se eleger.
Afinal, os votos do seu exmarido Manoel Moreira vieram. de mão beijada, do pai
dela. o pastor evangélico Marinésio da Silva.
Mesa eclética no Florentino. em Brasília: Hélio Macedo Soares, Sebastião Nerv.

A jogadora
j
A deputada federal i
Roseana Sarney, princesa i
herdeira da oligarquia do i
Calhau, afogou suas mágoas num póquer, na noite de terça-feira, na casa
do empresário brasiliense
José Lyrio.
A deputada é chegada
a jogos de a/ar. Perdeu
mais de USS 100 mil ano
passado, nas roletas de
Atlantic City: e no inicio
de outubro, quase 40 mil
i francos no cassino do
I Hotcl Normand\. em
! Deauville. na companhia
: de Jorge M urad.
Não fosse o imnroxlio
; do Orçamento, a moça
: teria ido novamente para
• Atlantic City. onde a esperuva o cmprei t e iro
e
a ni i ii o .
eternamente
disposto a
bancar o pesado jogo da
herdeira do
imortal José
Sarney. José
de Jesus Álvares
d a
Fonseca.
OÉjfcfp

Alcides Barroso, Arthur Dale. Lustosa da Costa e Eduarilo de Godoy Figueiredo.
Frase do deputado José
Frejat. defensor ferrenho de
Brasília: "Nenhum corrupto
tem menos de 33 anos; portanto, vieram todos de outras
cidades."
Benedita da Silva está
muito mais bonita, depois do
casamento. Ponto para Pitanga.
O deputado José Serra
passeando suas belas olheiras
nos corredores da Câmara.
Belo programa, o concerlo no Palácio Itamarali. No
violoncelo, que pertenceu a
Pablo Casais. Anlonio Mene/es. e ao piano o ministro
Luiz Fernando Henedini. A
platéia não errou: scS aplaudiu na hora certa, o que é
raro.
A cada 10 segundos ocorre um furto no pais. Qual a
colaboração do Congresso
Nacional nessa estatística?
O deputado Fernando
Lyra numa dieta rigorosa: só
frutas, frutas e frutas.
José Múcio esbanjando
charme, no Salão Azul.
Frase do governador lielio Garcia: "Obra não elege,
mas ausência de obra derrola."

Atalhos
O moralista Roberto Requião, quem diria, entregou a
duplicação da rodovia BR376 para duas empreiteiras
rigorosamente suspeitas: a
Rodoférrea está metida no
rolo do Orçamento, com biIhões de dólares recebidos do
DNER de forma nebulosa; e
a Tibagi, multada em USS I
milhão por sonegação fiscal e
citada pelo ex-senador José
lgnácio na CPI da Corrupção do governo Sarney.

Iku c Luiz. Antônio Fleury dão
"Ela
c uma
uma dc fanzocas.
unia
cia
c
gracinha,
"
bonequinha

Recusa

T^TO Albuino A/eredo e Alceu Collares vão esL/lIVLi 1 vy lij lar em Brasília ile 15 a 20 deste mês. para a
comemoração ila Semana Nacional da Consciência Negra.
Com direito a palestras no Congresso, passeatas cívicas
da ( aledral até o Palaeio do Planalto e tentativa de apoio
financeiro para um projeto: o Instituto Nacional Alro-Brasileiro.

Convidado para ser capa
'(•/</.
da I
Jorge Benjor recusou. "Fu? Nem pensar. Poilem me confundir com um
corrupto."
Até ontem, Jorge eontinuava irredutível.
üamiza Ledo
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Temos os melhores preços do Rio
LIGUE E COMPROVE.
C0CKTE»
COM CAPACIDADE PARA 3.000 PESSOAS
)IS SALÕES COM
DOIS
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. SOM. TELÕES E VÍDEOS
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CASA JULI0 -55 ANOS
LAVAGEM E RESTAURAÇÃO
DE TAPETES E CORTINAS
VENDA DE ARRAIOLOS
E ORIENTAIS
TEL.: 295-7830 - 542-7498
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CADa:LO

DUAS CASAS com

LAGOA

OPÇÕES PERFEITAS

VERÃO
AV. ATAULFO DE PAIVA, 13B

e concorra a uma bolsa de estudo
em qualquer colégio
ou faculdade do Rio de Janeiro.
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ DOMINGO.
Teatro dos Quatro - Shopping da Gávea
de 4'1 a sáb. 21h / domingo 20h
Ingressos a domicilio: Te!.: 22 J-0515
Estudantes e Aposentados: 50%
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FAÇA JA A SUA RESERVA
Av. Epitácio Pessoa. 1560 'Tel: 287 3514.287 3697
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ABERTURA DO SALAO 20:00h
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SHOW 23:00h

Sábado e Domingo.
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,onfeitaria Colombo
&

8.480,
À VISTA
OU 3 X

A Confeitaria Colombo aderiu. É das nossas.
A partir de agora, toda a qualidade reforçada pela tradição
de uni sabor irresistível, com uni ingrediente a mais:
aceita o American Express Card. Belle Epoque,
110 centro da cidade. Ou estilo moderno, 11a Barra da Tijuca.
Você decide. Aceita uma sugestão? As duas. Bom apetite.
Centro: Rua Gonçalves Dias, 32 - Tel.: 232-2300.
Barra da Tijuca: no BarraShopping - Tel.: 325-7819.

3.534,

pista de dança.

Participação: Facção Quatro
HOTÉIS
QTHQN

Exclusivíssima American Express

Si?!5E

munI3ãs
^Botafogo
WM i#«fiPOet|s .., .

Disque (021)580-5522 JB
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3
PURO

|-,1M ©?T!
fi Hítâtnmxm <li
Não saia de casa sem ele.'
A sugestão final: dá para você se associar agora.
Ligue 0800 78 -1010.

ESTILO

•

Rio Sul: 1o piso. Loja A-21. Tcl.: (021) 541-2695
Plaza Shopping: 2o piso. Loja 260-A. Tel.: (021) 717-3483
ACEITAMOS CAI TÔES DE CBÉOITO

PURO

LINHO

PURO ESTILO
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dc Quadrinhos
encontro tut Bienal
Kubcrt (E) foi desenhado por Georg
Rio
Joe Kubert
como Tarzan (abaixo) em encont
Georges Wolinski corvo
Quudrinhos do R/<)

Humor
Wolinski e Kubert estão
no Rio e falam dos seus
estilos

nos

quadrinhos
EDMUNDO BARRr.IROS
DOIS mestres da
HQ se encontraram
ontem para a primeira entrevista coletiva da Bienal de
Quadrinhos. O americano Joe Kubert e o francês Georges Wolinski
falaram de seus trabalhos e das exem relação à estadia no
pectativas
"Vou
a muitos eventos como
pais.
esse no mundo todo. mas o Brasil,
com sua música, mulheres bonitas e
a floresta amazônica ainda é um
lugar mitico para os europeus", diz
Wolinski. que pela primeira vez pisa nas areias de nossas praias.
Kubert, porém, já esteve aqui antes. "Foi em 79, depois de participar
de uma bienal de quadrinhos na Argentina", relembra o americano.
Wolinski, aos 60 anos, ainda
mostra muito do humor ácido que
o consagrou nos anos 60 na finada
revista Haia-Kiri, e, mais tarde, na
Charlie Hebdo. "Era uma época em
que não existia liberdade na França", conta. Depois de passar por
muita censura oficial, porém, lamenta o excesso de liberdade que
existe hoje no pais. "Somos uma
das nações mais livres do mundo, e
há tanta liberdade para a provocação que ela não é mais necessária",
reflete preocupado.
Se o francês entrou no mundo
dos quadrinhos pela via underground, Joe Kubert, seu colega
americano, começou trabalhando
industrialmente em 43, consagrouse com sua interpretação de Sgt.

Living

se

na

ácido

de Tarzan.
Rock e,
"Quandoprincipalmente,
tive a oportunidade de
desenhá-lo, reli todos os livros do
F.dgar Rice Burroughs e os quadrinhos de Hal Foster para descobrir
o que eles tinham que sempre fascinaram tanto", recorda Kubert. Aos
67 anos. ele ainda mostra energia
suficiente para continuar trabalhando para a Marvel ("estou lerminando uma minissérie do Justiceiro"), entre várias editoras, e
administrar e dar aulas em sua escola de desenho, a Joe Kubert
School oi" Cartooning, uma das
mais conceituadas do mundo, de
onde sairam nomes como Tom
Mandrake. Steve Bisset e os filhos
dele Adam e Andy Kubert. "Fui
muito rigoroso com eles quando
foram meus alunos."
Quem também estava na coletiva dando o ar de sua graça eram o
editor italiano Sérgio Bonelli e Felipe Hernandez Cava, curador da
mostra espanhola que está no Museu Nacional de Belas Artes.
"Trouxemos trabalhos dos autores
mais inquietos dos anos 80, pessoas
que fazem quadrinhos diferentes do
convencional", explica. Trazer essa
mostra, porém, não foi o único ob"Esjetivo de sua visita ao Brasil.
tou programando uma exposição
no ano que vem com artistas de
vanguarda da América Latina, e
vim conhecer os brasileiros. Adorei
o trabalho do Spacca", adianta.
Todos, porém, deixaram rapidamente o Hotel Caesar Park e foram
para o Espaço Cultural dos Correios para a abertura oficial da bienal, onde Sérgio Bonelli recebeu o
título de cidadão honorário da cidade, e o lançamento dos selos comemorativos ao evento.
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ÂO adianta o entusiasmo
NPI-dho
provinciano pelas duas ou três
frases proferidas por Madonna no
Maracanã: dia 23 de novembro, o
Living Colour estará se apresentando em São Paulo e, até o momento. não há nenhuma data reservada para os cariocas. Pelo
visto, não há paixão capaz de enfrentar a decadência econômica
carioca. "A cidade é maravilhosa,
nos recebeu muito bem em janeiro
cie 1992. Não sei porque não taremos show ai, mas acho que tem a
ver com os novos promotores",
comentou o baterista do grupo,
William Calhoun, em entrevista
por telefone, de Boston. 0 Brasil é
ponto final da turnè mundial que
ele e Vernon Reid (guitarrista),
Corey Glover (vocalista) e Doug
Wimbish (baixista) iniciaram em
março, e a turma promete esticar
nas praias tropicais.
Os planos de viagem de Calhoun não incluem apenas diversão: "Quero ouvir o trabalho de
meu amigo Ricardo, da banda
Bel. Estou muito a fim de produzir alguns artistas novos." O bate-

:L

rista lamenta não poder ter vindo
antes para se apresentar ao lado
de Vernon e do baixista Melvin
Gibbs como um power trio de
"Vocês
jazz.
poderiam ver como a
música brasileira nos influenciou
fora do Living Colour."
Calhoun participou de um dos
últimos trabalhos de Miles Davis.
"Eu
e Vernon tocamos no disco
de Marcus Miller The sun clon't
lie, numa faixa que Miles gravou
já doente. Fiz a bateria duas semanas depois de seu funeral",
conta. Para o show paulistano, ele
promete um mix do repertório
dos três álbuns do Living Colour
(incluindo a bela e recente Nothiiifiness) e vários cowrs.
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ALCI0NE
EXPOSIÇÃO
IMAGENS DA PESTE BRANCA:
MEMÓRIA DA TUBERCULOSE
PERÍODO: de 17 de setembro a 30 de novembro de 1993

Num programa especial,
Alcione fala de seus amores,
de sua intimidade, de seu
lado espiritual e da emoção

Museu Histórico Nacional - Rua Marechal Âncora s/n*
3* a 6» • 10 às 17:00 horas
Sábados e Domingos • 14:30 às 17:30 horas

Apnacnuçüu:
Leda Nagie
Participação:
Sérgio Cabral e
Lucinha Araújo

de ser homenageada
no carnaval de 94.

Canal 2
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"Na
TV a imagem se torna puramente virtual. É uma encenação da ficção
Jean Baudríllard:

S>
Filósofo
Jean
ça
da

Baudríllard

livro

sobre

tecnologia

a

lanera

virtual
SUKMAN

MA das principais estréias
da filosofia francesa contemporânea. Jean BaudrilUIIUGO
lard, está no Rio para o lançamento
do livro Imagem máquina: a era da
tecnolgia do virtual, coletânea organizada pelo professor da UFRJ.
André Parente. No lançamento,
ontem no CCBB. Baudríllard deu
uma palestra — O crime perfeito —
e falou também sobre as novas tecnologias. A intenção do livro, se"registrar
a
gundo André Parente, é
emergência de questões e pensamentos sobre as novas tecnologias
que pontuam a nossa atualidade,
ao nível dos saberes artísticos e
científicos". Filósofo que mais desenvolveu a idéia do simulacro.
Baudríllard caiu como uma luva

do

simulacro

nesta coletânea. O seu texto, que
examina a participação da televisão
na queda da ditadura romena, trabalha questões fundamentais de toda a sua obra, que tem como ponto
central a simulação como a principai característica do uso da imagem
"Na
na cultura contemporânea.
TV, no entanto, a imagem torna-se
puramente virtual. Ela é uma encenação da ficção como ficção e a
imagem tem como referência apenas ela própria. Isto é uma descontrução do real", diz Baudríllard.
Neste sentido, exemplifica, estão
as coberturas da TV tanto da revolução na Romênia quanto na guerra do Golfo, na Bósnia ou, hoje, na
Somália. Baudríllard considera a
"fábrica de eventos
TV como uma
virtuais" e aí é que ela se diferencia
de seu parente próximo, o cinema.
"O cinema
pode recriar o simulacro
perfeito do mundo real, físico. A
TV é puramente virtual."
No livro — que é dividido em
quatro partes distintas, Novas ima-

Um

gens, novos modelos: O virtual ou a
quarta dimensão da imagem; Mídia,
pós-mídia; e Novas tecnologias e a
arte — Baudríllard desenvolve essas idéias, num texto escrito especialmente para esta edição. Segundo André Parente, o livro carrega
três grupos de idéias distintas sobre
a questão das novas tecnologias.
Pensadores como Baudríllard e Virílio consideram a imagem virtual
como um processo de desmaterialização do real, assim como o simulacro, esvaziado dos acontecimentos históricos. Já outro grupo,
formado basicamente por especialistas práticos nas novas tecnologias, acredita que o desenvolvimento tecnológico está provocando
modificações estruturais na própria
cultura humana. Enquanto filósofos como Eric Alliez e o próprio
André Parente, na linha de Gilles
Deleuze, acreditam que o virtual
tem capacidade de "fazer emergir a
imaginação no mundo da razão",
ou seja, é potencializado para produzir o novo.

Show

De

S ANDRÉ
últimos anos não foram
muito felizes para Frank Sinatra.
O crooner mais famoso da história
não gravava um LP há quase uma
década, e o cansaço de seus 77
anos de vida e 56 de carreira se
manifestava de forma deprimente
nos últimos espetáculos.
Durante suas mais recentes
turnês, os famosos olhos azuis
passavam menos tempo encarando a platéia e cada vez mais se
concentravam num teleprompter,
colocado estrategicamente no paico para que o cantor não esquecesse as letras. Num episódio lamentável, Sinatra interrompeu na
metade um show em Las vegas
porque a letra de Strangers In lhe
niglit, um dos clássicos que ele
vem cantando há meio século simplesmente não lhe vinha à memória e não conseguia enxergar o
teleprompter.
No inicio de 1993, Sinatra
reassinou com a gravadora Capitol, onde fez mais de 20 álbuns
entre 1953 e 1962, período considerado por muitos como o melhor
de sua carreira. A gravadora fez
um grande estardalhaço com a
sua aquisição e prometeu para o
final do ano uma surpresa para os
fãs de The Voice.
A surpresa acaba de ser lançada nos Estados Unidos: é o disco
Duets, em que Sinatra reinterpreta 15 clássicos, em duetos com
nomes famosos da música. A seleção dos convidados é eclética, incluindo veteranos como Tony
Bennett, Liza Minelli, Charles
Aznavour, Barbra Streisand e
Aretha Franklin e artistas novos
como Natalie Cole e Kenny G. A
maior surpresa do disco, porém, é
a participação do roqueiro Bono,
cantor do grupo irlandês U2, dividindo o microfone com Sinatra
numa versão de I got you under
my skin, de Cole Porter.
Bem, Bono não dividiu exatamente o microfone com The Voice. O roqueiro estava em Dublin
(Irlanda) e Sinatra em Los Ange-
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les. Através de um novo sistema,
chamado rede digital, músicos podem ser conectados e gravar em
diferentes lugares. A Capitol não
divulga quem usou a tal rede digital, mas sabe-se que Luther Vandross, Aretha Franklin e Natalie
Cole tiveram a sorte de cantar
lado a lado com Frank Sinatra.
O produtor do disco. Pliil Ramone (Paul McCartney, Quincy
Jones), e o diretor musical do projeto, Patrick Williams, decidiram
não mudar muito os arranjos das
músicas. Provavelmente aprenderam a lição deixada pelo execrável
Red. hot and hhw. disco de tributo
a Cole Porter em que suas músicas foram destruídas por arranjos
de estilo moderno.
Na média, Duets é um bom
disco. Os destaques são as ótimas
versões de The lady is a tramp,
com Luther Vandross; de They
't
can take that away from me. com
Natalie Cole; e, acredite se quiser,
do medley de Ml tlte irar, One for
my baby (and One more for tlte
road), com o tradicionalmente
mala Kenny G.
New York, New York virou
uma alegre bagunça, com Tony
Bennett e Sinatra mandando

mensagens um para o outro no
meio da letra. "Sua vez. Frank",
diz Bennett, por exemplo. O mesmo clima de informalidade é sentido em Tve got a crush on you. de
George Gershwin, com Barbra
Streisand adicionando um "Franeis" à letra, e Sinatra terminando
o refrão com um simpático "a
crush on you, Barbra".
Summer wind, com Júlio Iglesias. ficou bem esquisita. Não rolou a famosa química entre os
cantores e o resultado parece um
disco de karaokê com duas vozes
diferentes gravadas uma por cima
da outra. Outra representante da
música latina. Gloria Estefan, se
saiu melhor no dueto de Come
rain or come sliine. Há ainda no
disco duetos com Carly Simon e
Anita Baker.
Agora, estranho mesmo é ouvir Bono cantando um Tve got
vou under my skin quase sussurrado e, no meio da música, soltar a
franga e começar a dar berros
agudos. O egocêntrico ainda arrumou uma brecha para adicionar
alguns novos versos à música de
Cole Porter. O resultado final pode irritar os puristas, mas pelo
menos mostra personalidade.

Decoração

revista CASA CLAUDIA deste mês é
um espetáculo à parte!

A
A começar pelas cortinas. Você vai aplaudir os
modelos superatuais para toda a casa e as novidades em tecidos, passamanarias, varões, franjas, grelôs e ponteiras.
E o show continua no quarto do bebê. CASA
CLAUDIA apresenta, em 24 páginas, idéias de decoração para deixar mais lindo e acolhedor o espaço do seu bebê. E ainda mostra os últimos lançamentosem móveis, enxovais e equipamentos.
Revista CASA CLAUDIA. Um show de bom gosto!
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'Cahiers
O editor

da

exibido no Rio dia 26
que será
cineastas desprezados pela crítica da époea, com Hitchcock, Sam Fiiller e Nicholas
Kay. Como está o cinema de autor hoje nos
Estados Unidos?
O cinema americano é cada vez mais
dividido entre aqueles que aceitam a lógica do espetáculo e se rendem ás exigências da indústria, e aqueles que perseguem a sua marca de autor, 110 interior
ou á margem da indústria. Eu me interesso sobretudo por Clint Eastwood (sem
dúvida o cineasta mais clássico de Hollywood, fiel a si mesmo), ao mesmo tempo
que Tini Burlou e James Camcron. os
cineastas mais inventivos no interior do
sistema hollvwoodiano. Espero também
que Brian de Palma volte a fazer grandes
filmes, assim como Coppola.
O que o senhor acha da obra dos cincastas-críticos da Cahiers que estão em atívidade: Rohmer, Godard e Rivette? Lies praticam o que pregavam quando críticos?
Esses três são fiéis a si mesmos, especialmentc Eric Rohmer. que mantém uma
independência notável não somente cm
termos econômicos. Admiro profundamente Godard. o mais artista de todos os
cineastas. Desde Salve-se quem puder, a
vida, fez quase 11111 filme por ano. Não
existe um ponto comum entre eles. senão
aquele de defender certa linha critica do
Cahiers dos anos 50 e 60. Mas e evidente
que cies realizam uma obra pessoal, prenlie em cada filme de grandes riscos. Algiins entre cies. têm mais de 60 anos e eu
admiro sua energia c a sua obstinaçao de
seguir uma certa idéia de cinema.
Você pretende dirigir outros filmes?
No momento estou ocupado com duas
coisas: preparar o centenário do cinema
na f rança — ao lado de Michel Piccoli.
que preside a Associação Prcmicr siccle
du cinéma. onde divido com Alain Crombceque a direção geral — e realizar a cada
mês um programa de TV sobre cinema.
Isso me deixa pouco tempo para pensar
outro filme. Quem sabe se...
Como você julga 11 obra do cineasta
Serge Toubiana?
Não há unia obra. porque eu não me
reinvindico como cineasta! Portrait volé e
11111 documentário, a base de testemunhos. realizado por dois amigos. Adorei
fazer o filme, adorei passar dois meses
numa sala de montagem, de organizar 11111
quebra-cabeça em torno de François
Truffaut. H um filme sincero, ele tem o
mérito de iluminar Truffaut. não é nem
uma biografia de 11111 santo, nem é desrespeitoso com ele. í: uma cine-biogralia que
pode dar uma possibilidade a alguns de
revisar os filmes de Truffaut.
Recentemente você escreveu que Noites
felinas é o filme francês contemporâneo
mais estimulante. O que você acha da nova
geração do cinema francês?
Há uma única chance verdadeira para
o cinema francês: de contar com novos
cineastas — homens e mulheres — . novos atores e atrizes, lia alguns dias eu
assisti a (irand bonheur. de Hcrve l.e
Roux. um antigo critico do ( ahiers e La
gens norniaux n out ricii <1 cxtraordinairc.
de Fabiennc Ferreira Barbosa: dois lilmes
cheios de vitalidade, jovens de espirito e
com atores formidáveis. Na mesma semana. assisti ao último lilme de Alain Resnais. Smoking, muito original, extraordinariamente interpretado por Sahine
incontestável
mito
um
era
Azéma e Pierre Arditi: não há porquê não
Serse Toubiana (alto) assumiu a Cahiers du Cinema quando a publicação já
depois
ser otimista. Adorei Noites felinas, (que
anos
30
(esqueida)
Godard,
entre os cinéfilos e editou alguns números históricos como o especial
estréia nesie més no Brasil)que infelizmente é 11111 filme único. Sua beleza vem
de uma certa violência na direção, com
Eurocine traz alguns
movimento
O
uma energia vital conlrontada com a
que
morte. O que também me chamou a atenfundamentais
ção neste único filme de Cyril Collard. e
títulos
redação
na
nasceu
que ele mostrou que não é preciso realizar
entender a nouvelle vague, os cinemas novos e a
vague e Cahiers du Cinéma são coisas inseparaapenas filmes necessários.
uma
do
melhor
que
ideologia Cahiers du Cinéma nada
veis. Antes de existir nas telas, o movimento que revoO que há de pior e de melhor no cinema
tradiesta
construíram
dos
filmes
que
ampla revisão
Para
lucionou o cinema mundial no final da década de 50 ja
Nouvelle
de
Toubiavoles,
contemporâneo?
Truffaut:
François
de
portrait
ção. Além
estava presente nas páginas da revista. Senão, vejam os
O pior: o cinismo e o cinema pré-fabriEurocine — 1° Festival de Cinema Europeu vai
o
na.
Jean-Luc
50:
de
década
na
Cinéma
redatores da Cahiers du
de
filmes
série
uma
cado, para um público hlasé e pouco
exibir, a partir do dia 23 no CCBB,
Godard. François Truffaut, Eric Rohmer, Jaques Rivette,
cinemas
os
com
direta
exigente.
relação
novos e antigos que têm
Claude Chabrol (ver quadro), todos jovens, rebeldes e insoé
da
mostra
destaque
O melhor: a inocência de certos primeiros
O
60.
novos da década de
principal
lentes críticos, guiados pelo mestre André Bazin. Este
Gofilmes e a obstinação dos grandes autores
Jean-Luc
de
filme
zero.
neuf
Alemagne 90
penúltimo
seleto grupo acreditava fundamentalmente no chamado
França: Pialat, Godard. Resanais e
Outro
Berlim.
de
muro
(na
do
sobre
a
fala
dard, que
queda
"cinema de autor", isto é, no diretor como responsável
alguns outros) a perseguir seus próprios
inédito precioso é Prima delia rivoluzione. de Bernardo
intelectual pelo filme. Para eles, cineastas americanos
caminhos.
Bertolucci, de 1964.
desprezados pela crítica da época, como Alfred Hitchcock
Seu filme será exibido por aqui no
Passarão filmes de cineastas que são verdadeiros ícones
e Samuel Fiiller, entre outros, eram mais representativos
em que o cinema brasileiro vive
momento
dos anos 60: o próprio Truffaut (Os incompreendidos e Jules e
deste cinema do que qualquer intelectual que fazia filmes
sua
mais
Chabrol
Claude
grave crise. Qual a importância
Jim).'
. na
Arte/JB
baseados em clássicinema brasileiro?
do
histórica
vício),
do
(Nas garras
cos da literatura.
A importância do cinema brasileiro e
Eric Rohmer (Lesigne
Esta é a base inte1"
AS CRIAS DA CAHIERS'
inegável: é preciso se fazer compreender
du Lion). Carlos Saura
lectual que geraria a
uma outra voz, um outro som, o interior
evane
O
(Los golfas)
nouvelle vague — que
São
do
segundo
jovem cinema mundial dos anos 60.
gelho
explodiu com a realiEssa foi uma das boas novas 110 bojo do
Mateus, de Pier Paolo
zação dos primeiros
cinema inventivo e revolucionário. Hoje
Pasolini. A mostra vai
filmes de críticos da
o cinema brasileiro nos lalta e lalta 11111
até o dia 5 de deCahiers. Acossado.
iamcontará
cinema internacional. Acredito que será
zembro e
de Godard. Os indebates:
verdadeiramente difícil de criar a univerdois
com
bém
â«l«an-Luc Godard
— Secompreendidos, de
se o cinema brasileiro.
novos
Cinemas
ü François Truffaml
y '• salidade do cinema
Truffaut. Os primos.
do mundo, nao
diferenças.
e
cinematografia
outras
¦
e
melhanças
£3 Eric Rohmer
"se,
de Chabrol fizeram
criticoordenado pelo
puderem fazer entender nas suas vozes
? Claude Chabrol
uma ruptura na estée
CiLabaki
e nos mostrar as suas imagens. Sim. o
co Amir
Jacques Rivette
tica cinematográfica
os
cinemas
e
cinema brasileiro esta em crise. Mas é
novo
nema
£3 teos Carak||ê|i|:;|
da época e abriram
coordenado
novos,
pepreciso saber que cm algum lugar tem
D Horvé L© RoMX
alas para a explosão
João
Io
gente que espera que esta crise nao dure
"cinemas novos"
pesquisador
* Serge Toufciana
dos
Luiz. Vieira.
para sempre.
da década de 60.

du Cinéma'

SUKMAN
ERGE Toubiana, para o público
que ainda acredita no cinema de
autor, é o critico de cinema mais
SHUGO
importante do mundo. Editor da mítica
Cahiers du Cinema — revista fundada cm
1951 que, sob o comando de André Bazin
revolucionou a maneira de se ver cinema
— desde 1981, Toubiana deixou a edição
da publicação para fazer o documentário
François Truffaut: Portraits volés, que
passa no Rio dia 26 e 28 deste mês,
durante o Eurocine — Io Festival
do Cinema Europeu —, que começa no dia 23 no Centro Cultural Banco Brasil. Em entrevista
exclusiva ao JORNAL DO
BRASIL, de Paris, o critico analisa sua trajetória, bem como a trajetória da revista, fala de Truffaut
("'uni autor por inteiro"), critica a
crítica. E aproveita para dar um
"E
alento ao cinema brasileiro:
preciso saber que em algum lugar tem
gente que espera que esta crise não dure
para sempre".
Como outros críticos da Caliicrs du
Cinema, o senhor decidiu partir para a
prática e realizar seus próprios filmes. Por
que?
Meu projeto, com Michel Pascal, do
filme sobre Truffaut. se impôs por etapas.
Tratava-se primeiro de um projeto pedagógico para a TV: três horas mostrando
Truffaut, sua vida e sua obra. Depois,
optamos pela idéia do filme, ou seja, um
relato mais breve, tentando levantar algumas hipóteses a respeito do homem Truffaut, confrontando diversos testemunhos
de pessoas próximas ou ligadas a ele. Esse
filme é uma espécie de continuaçao do
meu trabalho na Cahiers du Cinema: entrevistas, confrontações de idéias sobre
um cineasta, tentativa de aprofundamento de hipóteses, ao mesmo tempo biográficas e estéticas. Significou também um
enriquecimento pessoal, através de uma
nova experiência: câmera, montagem,
diálogo com o público.
O senhor concorda com Godard quando
ele diz que escrever críticas já é fazer
cinema?
Ele está numa posição melhor do que
a minha para falar isso. Mas esta totalmente certo.
Como o senhor vê a crítica francesa de
hoje?
Ela está cada vez mais sem brilho,
dispersa. A maior parte das criticas não
tem nenhum ponto de referência teórica
ou estética, se contenta em seguir o dia-adia dos lançamentos e dar um mínimo de
serviço (mais promocional do que critico). As revistas de cinema resistem mais a
este desgaste geral, porque elas têm uma
história (cada uma tem a sua), e por isso
alguns pontos de referência mais sólidos.
Meu sentimento é que a crítica contemporànea se situa em um terreno muito
defensivo: face á televisão, à crença na
morte do cinema, à dominação americana ou á ofensiva das novas tecnologias.
Agora é o tempo de operar uma mudança
total de ótica para passar á ofensiva.
A Cahiers du Cinéma fez uma verdadeira revolução no cinema com a política dos
autores, na década de 50. Nos anos 70, a
revista passou por uma fase maoísta e
essencialmente teórica. Sob sua direção, se
modernizou gráfica e editorialmente. Qual
é o balanço dessa trajetória?
O balanço é simples: a Cahiers existe
há 40 anos e goza de boa saúde. Os anos
70 foram um período difícil, onde falhamos em levar a revista adiante. Ao lado
de Serge Daney (o editor anterior) assumi
um papel de agitador, e apreendi o essenciai com ele. Nos anos 80 ensaiei em dar
mais vida á Cahiers e ampliar o ângulo de
análise do cinema, levando-se em conta o
que me parecia ser a sua evolução no
contexto mundial. Fui muito encorajado
pelos jovens críticos, que publicavam seus
primeiros escritos. Hoje. uma nova equipe está a cargo da redação da Cahiers,
coordenada por Thierry Jousse, e o meu
papel consiste em ser um conselheiro, um
amigo.
Por que o senhor escolheu François
Truffaut como "personagem" de seu primeiro filme? Qual a importância dele para
o cinema contemporâneo ?
Existe um enigma em torno do personagem. E esse enigma me interessa há
mais de dez anos. Me parece que se conhece mal Truffaut, se conhecem mal
seus filmes e que é tempo de se rever a sua
obra. Sua importância para o cinema é
evidente porque ele é um autor por inteíro. Mas sua obra guarda ainda alguns
verdadeiros mistérios que me interessam
muito analisar. No passado ele foi um
crítico brilhante e entusiasta, adoro reler
seus artigos. Nos seus artigos na Arts e na
Cahiers. há uma mistura de crença, de
loucura e de insolência. o que o torna
inimitável.
A Cahiers du Cinema "descobriu" o
cinema de autor hollvwoodiano e valorizou
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setor

um

Tem

tudo
que funciona pra quem quer
rapidinho no balcão: stromboli e
crepes doces e salgados; massas,
mollhos
um

Tem
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Capa: ilustrapao de Moebius
ARREDORES 26
RANCAS
52
BARES
45
CAPA
27
CINEMA
4
CQRRE10
52
CRIANgA
40
EVENTO
24
EXPOSURES ~ 42
so
FILMES DA TV
GAMES
20
GRATIS
23
DANCAR
46
PARA
RADIO
47
RESTAL'RANTES 36
SHOPPING
45
SHOW
13
TEATRO
is
48
VIDEO
OFERTAS
58

? Programa não se responsabiliza
por alterações de última liora nos
preços, horários e endereços torneeidos pelos organizadores de eventos e
pelas empresas citadas. I. bom se
certificar pelo telefone antes de sair
de casa.

e correu

o foyeur do Centro
para
Cultural Banco do Brasil.
Radical
encontrar com a
dentuça Mônica — a nova balza—, com o imbatíquicina da praça
vel National Kid, com o intrépido
se

Vai

Dylan

Dog,

com

raivoso

o

Ran-

O quarteto se junta a uma
multidão de criaturas de papel na
2a Bienal Internacional de Quaxerox.

drinhos.

O evento

16 pontos
36 artistas

se espalha

da cidade,
brasileiros

por
homenageia
e

exibe

o-

bras-primas de quadrinistas internacionais. Dezoito deles chegam
ao

Brasil com cinco desenhos iné-

ditos embaixo do braço para uma
exposição-surpresa.
O italiano Milo Manara é um

APO STAS

dos visitantes ilustres e traz na bàViagem a
quadrinhos
com roteiro de Federico

gagem
Tulum,

os

Fellini.

O mestre

francês

Moebius

fica em casa, mas manda represenpeso: 60 obras originais
avaliadas em US$ 3 mil cada. Ende

tantes

tre uma exposição
vídeos,
uma

filmes,

feira.

e outra,

shows,

mesas-redondas

Tudo

e

graça. A reHidalgo conta a
de

pórter Luciana
história em detalhes

a

partir
internacional

da

do
página 27. Mais
que a festa dos quadrinhos só mesmo a Feira da Providência. O Riocentro
500

abre

estandes

alas
e

para
muitas

35

países,
novidades.

um parque de diversoes e uma fazenda.
Por exemplo:

O final feliz é inevitável.

MARQUINHOS, o tarado por quadrinhos

MARCEL SOUTO MAIOR

MIGUEL PAIVA

JORNAL DO RH ASII.
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Ju', do premiado Zhang Yimou
história de Qiu Ju%
Gong Li (E) em 'A hist6ria

Delicadezas
brutalidades
MARCELLO MAIA
quem é capaz de achar
Para
um quase nu frontal de Sylvester Stallone uma grande atração, a pancadaria futurista O í/emolidor chega nesta sexta ao
circuito como o principal destaque do fim de semana. Quem prefere cinema tem outras opções:
também entram em cartaz A história de Qiu Ju. de Zhang Yimou
(de Lanternas vermelhas). Matinê
unia sessão muito louca, comedia nostálgica de Joe Dante (de
(iremlins). e Proibido amar. drama com Richard Dreyfuss bascado em peça de Neil Simon. Além
destes, estréia o italiano -I estação. de Sérgio Rubini.
O demolidor conta a história
do policial John Spartan (Stallone). que. na Los Angeles de 1996.
persegue implacavelmente o vilão
Simon Phoenix (Weslev Snipes).
Ele prende o bandidão. mas acaba responsabilizado pela morte de
inocentes e vai preso numa insiituição em que os condenados são
congelados. Spartan desperta em
PROGRAMA 4

orientais

Sylvester Stallone em 'O demolidor': pancadaria futurista

e

ocidentais
2032. para salvar a cidade do
mesmo Simon Phoenix e do tédio
generalizado (leia critica na página ao lado).
Opção radicalmente oposta c
A história de Qiu Ju. drama em
que Zhang Yimou conta a saga
de uma camponesa (Gong Li) que
não poupa esforços para tentar
reparar uma injustiça contra seu
marido (leia mais no Filme em
Questão). Quem preferir diversão
das boas pode correr sem susto
— uma sessão muito
para Matinê
louca. Aqui. Joe Dante faz uma
viagem nostálgica a uma cidadezinha americana dos anos 60 para
contar os truques de um produtor
de filmes de terror B (John Goodman). Enquanto prepara tudo para lançar seu mais novo filme —
Mant. o homem-formiga —. ele
observa os moradores paranóicos
com o cerco americano a Cuba.
Há ainda o drama Proibido amar.
em que duas crianças passam a
viver com a avó ranzinza e com
um tio malucão (Dreyfuss).
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John Goodman em 'Matinê — uma sessSo muito louca'
'Proibido amar': um drama baseado em peça de Neil Simon
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Filme bisonho de um mala
sem alça chamado Stallone
como bolsa dc supermercado
Assim
americano. Sylvester Stallone é um
imenso e incompreensível mala sem alça
em O demolidor, desperdício de dólar tão
horripilante quanto apostar para ganhar
menos. Disfarçado de ficção científica, o
filme do desconhecido Marco Brambilla
traz uma espécie de Rambo futurista lutando contra um demento tão canastrão
que nem lembra o Wesley Snipes de outras produções. A história do mocinho e
bandido congelados numa penitenciária
experimental que os desperta 30 anos de—
para. obviamente, continuarem
pois
lutando — não funciona em momento
algum. Nem mesmo nas caracterizações
de um futuro pacifico e entediante. em
que até as boas sacadas (como a que
transforma o brutamontes Arnold Schwarzcnegger em ex-presidente) se perdem
pela repetição. Ainda em relação a Los
Angeles de 2032: bem que o roteirista
Peter Lenkov (de Batman, o retorno) poderia ter visto mais vezes Delicatessen, de
onde tirou a inspiração para a tribo subterrânea que permeia a ação. Em uma
palavra. O demolidor é bisonho. (M.M.)
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A história de Qiu Ju (Qiu Ju tia Guunsi). de Zhang
Yimou. Com Gongi Li. Ro.xv-3 (Av. Copacabana,
94? — 236-6245): 16h, I7h50. 19h40. 2lh30. Sáb..
dom. e feriado, a parar de 14h 1C). (Livre).
? No Norte da China. Qiu Ju espera seu primeiro
filho. Seu marido se desentende com um lider local,
Wang. Na hora do parto ela encontra amparo nas
mãos de Wang. China Hong Kong 1992.

O demolidor (DemoUtion num,, de Marco Bambilla.
Com Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. Roxy-1 (Av. Copacabana. 945 -— 236-6245),
São Luiz I (Rua do Catete. 307 — 285-2296). Ópera1 (Praia de Botafogo. 340 — 552-4945). Leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva. 391 - 239-5048): 15h, I7hl0.
19h20. 21h30. Odeon (Praça Mahatma üandhi. 2 —
220-3835): I4h. 16hl0. !8h20. 20h30. Via Parque-1
(A\. Alvorada. 3.000). Barra-3 (Av. das Américas.
4 666 — 325-6487). Carioca (Rua Conde de Bonfim.
338 — 228-8178). Ilha Pla/a I (A\. Maestro Paulo e
Silva. 400 158). Olaria (Rua Uranos. 1.474 — 2302666). Madureira 2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338). Icarai (Praia dc Icarai. 161 — 717-0120).
Central (Rua Visconde do Rio Branco. 455 — 7170367): 14h30. 16h40, 18h50. 21h. Norte Shopping 2
(Av. Suburbana. 5.474 —- 592-9430): !4h40. 16h50.
I9h. 21 h 10. Campo Cirande (Rua Campo Grande.
880-394-4452): I5h. 17h. 19h. 21 h. (12 anos).
? Dois adversários congelados no tempo, nunca
pensaram que um dia poderiam novamente se encontrar. no futuro, no ano de 2032 EUA 1993.
12 11 a 1S ! 1 1993
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CINEMA

FILME EM QUESTÃO/

'A

história de Qiu Ju'
Nocaute na paciência dos
espectadores ocidentais

Visão antropológica de
urna China desconhecida
HUGO SUKMAN

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

remiadíssimo, Zhang Yimou levou o
cinema chinês para o mundo em Sorgo vermelho. Amor e sedução c Lanternas
vermelhas. Chinês e universal, o diretor
encantou Canncs, Berlim e Veneza (com
A história de Qiu Ju, ganhou o Leão de
Ouro). Embora menos exuberante formalmente do que Lanternas vermelhas e Amor
e sedução, Qiu Ju volta as lentes de Yimou
desçopara uma China contemporânea
visão
quase
nhecida no Ocidente. Esta
antropológica de seu país é a grande força
do filme. Qiu Ju e vivida pela atriz-fetiche
do diretor. Gong Li. e é uma camponesa
que. num arroubo de cidadania, vai às
últimas conseqüências para defender o
marido. Do campo para a aldeia, da aldeia para a cidade e da cidade para a
metrópole, Qiu Ju e Yimou revelam ao
mundo os problemas e os encantos de um
às salas
pais fascinante e muito bem-vindo
de cinema comerciais.

novo cinema chinês tem deixado as
O platéias ocidentais de olhos arregalados. Especialmente a filmografia recente de Zhang Yimou. Mas quem for
assistir a A história de Qiu Ju procurando
reviver o impacto cromático e formal de
Lanternas vermelhas, por exemplo, vai sair
um tanto decepcionado. O périplo da
camponesa Qiu Ju (Gong Li, estrela de
Lanternas, Amor e sedução e musa do
diretor) em busca de justiça para o marido, que foi agredido pelo líder de sua
comunidade, ganha dimensões kafkianas
e intenções políticas. Zhang Yimou ridiculariza a burocracia da China moderna e
expõe as diferenças entre o meio rural e o
urbano. Só que, no caminho, também nocauteia a paciência oriental do espectador
com a lentidão zen e o tom seco de sua
proposta naturalista de fazer cinema.
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A história de Qiu Ju
(Zhane Yimou)

? ?

O demolidor
(Marco Brambilla)
Um coração no inverno
(Claudc Sautet)
Sol nascente
(Philip Kaufman)
Na linha de fogo
(Wolfeang Petcrsen)
O fugitivo
(Andrexv Davis)
O banquete de casamento
(Ana Lcc)
Sintonia de amor
(Nora Ephroni)
Muito barulho por nada
(Kenneth Branagh)
Como água para chocolate
(Alfonso Arau)
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CINEMA

PERTO DE VOCE
SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 (222 lugares) — Aladdin: sáb..
dom. e feriado, âs I5h. (Livre). Proibido amar: I6h40.
I8h50, 2Ih. (Livre).
Art-Casashopping 2 (667 lugares) — Na linlia de
fogo: I6h40, I9h, 2lh20. Sáb., dom. e feriado, a partir
de I4h20. (12 anos).
Art-Casashopping 3 (470 lugares) — Sintonia de
amor: 17h, 19h, 21h. Sáb., dom. e feriado, a partir de
15h. (Livre).
Art-Fashion Mall 1 (164 lugares) — Despertar de
um homem: I5h30, I7h45, 20h, 22hl5. (12 anos).
Art-Fashion Mall 2 (356 lugares) — Na linha de
fogo: 15h. 17h20, 19h40, 22h. Sáb. e dom., ás 17h.
19h20, 21 h40. (12 anos).
Art-Fashion Mall 3 (325 lugares) — O piano:
15h 10, 17h30, 19h50, 22h 10. (14 anos).
Art-Fashion Mall 4 (192 lugares) — Proibido amar:
15h30, 17h40, 19h50. 22h. (Livre).
Barra-1 (258 lugares) — O alvo: I6h. I7h50, I9h40,
2lh30. Sáb.. dom. e feriado, a partir de I4hl0. (14
anos).
Barra-2 (264 lugares) — Como água para chocolate:
15h, 17h 10, 19h20, 21h30. (12 anos).
Barra-3 (415 lugares) — O demolidor. 14h30, 16h40,
18h50, 21 h. (12 anos).
Cine Gávea (450 lugares) — O banquete de casamento: 15h30, 17h40, 19h50, 22h. (12 anos).
Ilha Plaza 1 (255 lugares) — O demolidor: 14h30.
16h40, 18h50, 21 h. (12 anos).
Ilha Plaza 2 (255 lugares) — Como água para chocolate: 14h30, 16h40, 18h50. 2Ih. (12 anos).
Norte Shopping 1 (240 lugares) — Como água para
chocolate: I4h30, I6h40, I8h50. 2lh. (l2anos).
Norte Shopping 2 (240 lugares) — O demolidor:
14h40, 16h50, 19h, 21 h 10. (12 anos).
Via Parque 1 (290 lugares) — O demolidor: I4h30.
I6h40, I8h50, 2lh. (12 anos)
Via Parque 2 (340 lugares) — O fugitivo: 16H30,
18h50, 21 h10. Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h10.
(12 anos).
Via Parque 3 ( 340 lugares) — Top gang 2 — A
missão: 16h, 17h50. 19h40, 21h30. Sáb.. dom. e feriado. a partir de 14h 10. (Livre).
Via Parque 4 (340 lugares) — Sol nascente: I6h20,
18h40, 21 h. Sáb.. dom. e feriado, a partir de 14h. (14
anos).
Via Parque 5 (340 lugares) — Alatinee — Uma
sessão muito louca: 16h. 17h50, I9h40, 21 h30. Sàb.,
dom. e feriado, a partir de 14h 10. (Livre).
Via Parque 6 (290 lugares) — O banquete de casamento: I5h30. I7h30. 19h30. 21h30. (12 anos).
COPACABANA
Art-Copacabana (836 lugares) — Na linha de fogo:
I5h, 17h20, 19h40, 22h. (12 anos).
Condor Copacabana (1.043 lugares) — O alvo:
14h30, 16h20, 18hl0. 20h. 21h50. (14 anos).
Copacabana (712 lugares) — Matinee — Uma sessão muito louca: 16h. 17h50. 19h40. 21h30. Sáb.. dom.
e feriado, a partir de 14h 10. (Livre).
Estação Cinema-1 (403 lugares) — O banquete de
casamento: I5h20, I7h30. I9h40. 2lh50. (10 anos).
Novo Jóia (95 lugares) — Muito barulho por nada:
I5h, I7h. I9h,2lh. (Livre).
Rica mar (600 lugares) — Como água para chocolate:
I6h30. I8h30. 20h30. Sáb.. dom. e feriado, a partir de
I4h30. (12 anos).
Roxy 1 (400 lugares) — O demolidor: I5h. I7hl0.
I9h20, 2lh30. (12 anos).

12 11 a 18 11 1993

Roxy 2 (400 lugares) — Sol nascente: I4h30. 16h50.
19h 10, 21h30. (14 anos).
Roxy 3 (300 lugares) — A história de Qiu Ju: I6h,
17h50. 19h40, 21 h30. Sáb.. dom. e feriado, a partir de
14h 10. (Livre).
Star-Copacabana (411 lugares) — Proibido amar:
I4h. 16h. I8h, 20h, 22h. (Livre).
Studio Copacabana (402 lugares) — Fechado para
obras.
IPANEMA/LEBLON
Cândido Mendes (99 lugares) — Ver programação
em mostra.
Cineclube Laura Alvim (77 lugares) — Um lugar no
mundo: 17h, I9h. 21h. (Livre).
Leblon-1 (714 lugares) — O demolidor: I5h, 17h10,
19h20. 21 h30. (12 anos).
Leblon-2 (300 lugares) — Como água para chocolate:
I5h, I7hl0. I9h20, 2lh30. (12 anos).
Star-lpanema (412 lugares) — Na linha de fogo:
I5h, 17h20, 19h40, 22h. (12 anos).
BOTAFOGO
Belas-Artes Veneza (500 lugares) — Um coração
no inverno: 15h, 16h50, I8h40, 20h30. (Manos).
Botafogo (967 lugares) — Taras, prazeres e dores
pelo sexo anal e Loucas ereções: 14h30. 17h 15. 20h.
(18 anos).
Estação Botafogo/Sala 1 (304 lugares) — Escrito
nas estrelas: I6hl0, I8h, I9h50, 21 h40. (I4 anos).
Estação Botafogo/Sala 2 (49 lugares) — O piano:
I5h20. I7h30. I9h40, 2lh50. (14 anos).
Estação Botafogo/Sala 3 (86 lugares) — Sedução:
I6h. I8h, 20h, 22h. (14 anos).
ôpera-1 (765 lugares) — O demolidor: I5h. I7hl0,
I9h20, 2lh30. (12 anos).
CATETE/FLAMENGO
Belas-Artes Catete (180 lugares) — A estação: 15h,
16h40. 18h20. (12 anos). E Ia nave va: 20h. (14 anos).
Estação Museu da República (89 lugares) —
Aladdin: 15h, 16h40. (Livre). Sintonia de amor: 18h20.
(12 anos). Nosferatu. o vampiro da noite: 20h. (12
anos).
Estação Paissandu (450 lugares) — Na linha de
fogo: I4h40. 17h, I9h20, 21h40. (12 anos).
Largo do Machado 1 (835 lugares) — O alvo:
I4h30, I6h20. I8hl0. 20h, 21h50. (14 anos).
Largo do Machado 2 (419 lugares) — Despertar de
uni homem: 15h, 17h 10. 19h20. 2Ih30. (12 anos).
São Luiz 1 (455 lugares) — O demolidor: I5h. I7hl0.
I9h20, 2lh30. (12 anos).
São Luiz 2 (499 lugares) — Sol nascente: 14h30.
16h50, 19h 10, 21h30. (14 anos).
CENTRO
Centro Cultural Banco do Brasil (99 lugares) —
Ver programação em Mostra
Cinemateca do MAM (180 lugares) — Ver programação em Extra e Mostra.
Metro Boavista (952 lugares) — O alvo: I4h. I5h50,
17h40. 19h30, 21 h20. (14 anos).
Odeon (951 lugares) — O demolidor: 14h. 16hl0,
18h20, 20h30. (12 anos).
Palácio-1 (I.001 lugares) — Sol nascente: !4h,
I6h20. I8h40. 2lh. Sáb.. dom. e feriado, a partir de
I6h20. (14 anos).
Palácio-2 (304 lugares) — O banquete de casamento:
13h, 15h. I7h, 19h, 21 h. Sáb.. dom. e feriado, a partir
de 15h. (10 anos).

Pathé (671 lugares) — Na linha de fogo:
16h30. 18h45. 21 h. Sáb.. dom. e feriado,
14h 15. (12 anos).
Rex (1.098 lugares) — Dor e prazer anal e
tros de penetrações: 13h, 15h45. I8h25.
anos).

12h. 14hl5,
a partir de
30 centime19h50. (18

TIJUCA
América (956 lugares) — O alvo: 16h. 17h50, 19h40,
21h30. Sáb., dom. e feriado, a partir de I4h 10. (14
anos).
Art-Tijuca (1.475 lugares) — A'a linha de fogo: 14h.
16h30. I9h. 21h30. (12 anos).
Bruni-Tijuca (459 lugares) — Sintonia de amor: 15h,
17h. 19h. 21 h. (12 anos).
Carioca (1.119 lugares) — O demolidor: 14h30,
16h40, 18h50, 21 h. (12 anos).
Tijuca-1 (430 lugares) — O banquete de casamento:
I5h. I7h, I9h. 2lh. (12 anos).
Tijuca-2 (391 lugares) — Sol nascente: 16h20, 18h40,
21 h. Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h. (14 anos).
MÉIER
Art-Méier (845 lugares) — O alvo: 15h30, 17h20,
19hl0, 21h. (Livre).
Bruni-Méier (420 lugares) — Flesh a chama do
prazer. 15h. 17h30. 20h. (18 anos).
Paratodos (830 lugares) — Na linha de fogo: 14hl5.
16h30. I8h45, 21 h. (12 anos).
MADUREIRA/JACARF.PAGUÁ
Art-Madureira 1 (l .025 lugares)— Top gang 2— A
missão: I5h30. I7h20. I9hl0, 21h. (Livre).
Art-Madureira 2 (288 lugares) — Na linha de fogo:
I4h20, I6h40, I9h, 2lh20. (l2anos).
Madureira-1 (586 lugares) — O alvo: I5h50, I7h40,
!9h30, 2lh20. Sáb.. dom. e feriado, a partir de I4h.
(14 anos).
Madureira-2 (739 lugares) — O demolidor: I4h30,
I6h40, I8h50. 21 h. (12 anos).
Madureira-3 (480 lugares) — Como água para chocolate: 14h30. 16h40, 18h50. 2lh. (12 anos).
NITERÓI
Arte-UFF (528 lugares)— Ver programação em Mosira.
Art-Plaza 1 (260 lugares) — Proibido amar: 14h30.
16h40, 18h50, 21 h.( Livre).
Art-Plaza 2 (270 lugares) — Na linha de fogo: 14h20.
I6h40. 19h. 2Ih20. (12 anos).
Center (315 lugares) — Como água para chocolate:
14h30. 16h40, 18h50. 21h. (12 anos).
Central (807 lugares) — O demolidor: 14h30. !6h40.
I8h50, 21h. (12 anos).
Club Cinema-1 (201 lugares) — Um lugar no mundo:
14h30. 16h40, 18h50, 21 h. (Livre)
Icarai (852 lugares) — O demolidor: 14h30. I6h40,
18h50. 21 h. (12 anos).
Niterói (1.398 lugares) —- O alvo: I5h50. 17h40,
19h30, 21h20. Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h.
(14 anos).
Niterói Shopping 1 (100 lugares) — O fugitivo:
14h30, 16h40. 18h50. 21 h. (12 anos).
Niterói Shopping 2 (132 lugares) — Sol nascente:
14h. 16h20, 18h40. 21 h. (14 anos).
Windsor (501 lugares) — Na linha de fogo: I4h.
16h20, 18h40. 21h. (12 anos).
SÃO GONÇALO
Star-São Gonçalo (325 lugares)—Jurassic Park —
Parque dos Dinossauros: 14h. I6h20. 18h40, 2lh_
(Livre).
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ESTRÉIA
Matinê — uma sessão muito louca (Matinee),
de Joe Dante. Com John Goodman. Cathy Moriarty.
Simon Fcnton c Omri Katz. Copacabana (Av. Copacubana. 801 — 255-0953). l ia Parque 5 (Av. Alvorada. 3.000): 16h. 17h50. 19h40. 21h30. Sáb.. dom. e
feriado, a partir de I4hl0. (Livre).
No verão de 1962. no litoral da Flórida, a garotada conta os minutos para a matinê de sábado. Na
estréia os equipamentos se desgovernam, mas o público pensa que tudo não passa de efeitos especiais.
Do lado de fora, os que esperam a próxima sessão se
empolgam com a euforia da platéia. EUA 1993.
A estação fl.a stazione), de Sérgio Rubini. Com
Sérgio Rubini. Margherita Buy e Ennio Fantaschini.
Retas-Artes Catete (Rua do Catete, 228 — 205-7194):
15h. !6h40. 18h20. (12 anos).
O encontro inesperado entre um simplório chefe
de estação de trem e uma aristocrata. Itália/1989.
Proibido amar f Lost in yonkers), de Martha Coolidge. Com Richard Dreyfuss, Mercedes Ruehl. SiarCopacabana (Rua Barata Ribeiro. 502, C — 25645S8): I4h. I6h, 18h. 20h. 22h. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 15h30. 17h40,
I9h50. 22h. Art-Casashopping I (Av. Alvorada. Via
11. 2.150 — 325-0746): 16h40. I8h50. 21 h. Ari-Pla:a
1 (Rua XV de Novembro. 8 — 718-6769): 14h30,
16h40. I8h5(). 21h. (Livre).
Viúvo agonizante entrega a educação dos filhos
para a avó. que vai ensiná-los as duras lições que a
vida a ensinou. Comédia baseada na peça de Neil
Simon. EUA 1993.

CONTINUAÇÃO
? ? ?
O banquete de casamento (The wedding banquete), de Ang Lee. Com Ah-Ieh Gua. Estação Cinema-l
(Av. Prado Júnior, 281 — 541-2189): I5h20. 17h30.
19h40, 21h50. Palácio 2 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541): 13h, 15h, 17h, 19h. 21h. Sáb.. dom. c
feriado, a partir de I5h. Cine Gávea (Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 274-4532): I5h30. I7h40. 19h50.
22h. Via Parque-6 (Av. Alvorada, 3.000): 15h30.
17h30, 19h30, 2lh30. Tijuca 1 (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): I5h, 17h, 19h, 21h. (10 anos).
Wai Tung, próspero imigrante, vive um relacionamento homossexual com Simon. Para manter as aparências resolve casar-se com a jovem Wei Wei. que
engravida de Wai Tung. EUA/1993.
Um lugar no mundo (Un lugar en eI mundo), de
Adolfo Aristarain. Com Jose Sacristan. Cineclube
iMura Alvim (Av. Vieira Souto. 176 — 267-1647):
17h, 19h, 21 h. Club Cinema-l (Rua Coronel Moreira
César. 211/153): 14h30. 16h40. 18h50, 21 h. (Livre).
Ernesto reencontra sua antiga paixão e também
um novo motivo para seguir sua vida: a luta de uma
cooperativa rural contra os poderosos grupos econômicos de sua cidade. Argentina/1992.
Sedução (Belle Époque), de Fernando Trueba. Com
Fernado Fernan Gomez e Maribel Verdu. Estação
Botafogo/Sala-3 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537-1112): 16h, 18h. 20h, 22h. (14 anos).
Como água para chocolate — De Alfonso Arau.
Com Marco Leonardi. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 255-4491): 16h30. 18h30, 20h30. Sáb., dom. e
feriado, a partir de 14h30. Barra-2 (Av. das Américas. 4.666 — 325-6487), Leblon-2 (Av. Ataulfo de
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Paiva. 391 — 239-5048): 15h. 17hl0. I9h20, 21h30.
Morte Shopping I (Av. Suburbana. 5.474 — 5929430). Ilha Plaza 2 (Av. Maestro Paulo e Silva.
400'158), Madureira 3 (Rua João Vicente, 15 —
369-7732), Center (Rua Coronel Moreira César, 265
— 711-6909): I4h30. 16h40. 18h50. 21h. (12 anos).
Aladdin — De John Musker e Ron Clements. Estação Museu da República (Rua do Catete. 153 —
245-5477): 15h. 16h40. Art-Casashopping / (Av. Alvorada. Via 11, 2.150 — 325-0746): sáb., dom. e
feriado, a partir de I5h. (Livre).
? ?
Sintonia de amor (Sleepless in Seattle), de Nora
Ephrom. Com Tom Hanks, Meg Ryan. Estação Museu da República (Rua do Catete. 153 — 245-5477):
18h20. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada. Via II.
2.150 — 325-0746): I7h, I9h. 21h. Sáb., dom. e
feriado, a partir de 15h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim. 370 — 254-8975): 15h. 17h. I9h. 21h. (Livre).
Muito barulho por nada íMucli ado about nothing), de Kenneth Branugh. Com Kenneth Branagh,
Emma Thompson, Denzel Washington e Keanu Reeves. Novo Jóia (Av. Copacabana, 680): 15h. 17h, 19h,
21 h. (Livre).
Sol nascente (Rising sun), de Philip Kaufman. Com
Sean Connery. Wesley Snipes. Roxy-2 (Av. Copacabana. 945 — 236-6245). São Luiz 2 (Rua do Catete.
307 — 285-2296): 14h30. 16h50, 19hl0. 21h30. Palacio-1 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541): 14h. 16h20,
18h40, 21h. Sáb.. dom. e feriado, a partir de 16h20.
Via Parque 4 (Av. Alvorada, 3.000). Tijuca 2 (Rua
Conde de Bonfim. 422 — 264-5246): !6h20, 18h40.
21h. Sáb.. dom. e feriado, a partir de I4h. Niterói
Shopping 2 (Rua da Conceição, 188/324 — 717-9655):
14h. 16h20. 18h40. 21 h. (14 anos).
O veterano detetive John e o jovem tenente Web
investigam o assassinato de uma mulher ocorrido no
escritório de uma poderosa empresa japonesa, em
Los Angeles. EUA 1993
Na linha de fogo (In tlie tine offire), de Wolfgang
Petersen. Com Clint Eastwood. John Malkovich.
Art-Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-4895).
Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 5214690): 15h, 17h20. 19h40. 22h. Estação Paissandu
(Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653): 14h40.
I7h, 19h20. 21h40. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da
Gávea. 899 — 322-1258): I5h. 17h20, !9h40, 22h.
Sáb. e dom., às 17h. 19h20, 21h40. Art-Casashopping
2 (Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746): 16h40,
19h. 2!h20. Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h20.
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 406 — 254-9578):
14h. I6h30. I9h. 21h30. Art-Madureira 2 (Shopping
Center de Madureira — 390-1827), Ari-Plaza 2 (Rua
XV de Novembro. 8 — 718-6769): 14h20. I6h40, 19h.
21h20. Patlié (Praça Floriano, 45 — 220-3135): 12h,
14h 15, 16h30. 18h45, 21 h. Sáb., dom. e feriado, a
partir de 14h 15. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro.
350 - 281-3628): 14hl5, 16h30. 18h45. 2lh. Windsor
(Rua Coronel Moreira César, 26 — 717-6289): 14h.
16h20. 18h40. 2Ih. (12 anos).
Harrigan é um agente do serviço secreto americano que procura se redimir de um erro do passado,
tentando salvar a vida do presidente dos Estados
Unidos. EUA, 1992.
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CINEMA

? Stéphane e Maxime são amigos há anos. até que a
convivência acaba saparando-os. É quando surge
Camille. que irá se envolver com Maxime e transformará o coração frio de Stéphane. França 1992.
Escrito nas estrelas ( Younger <5 Younger), de
Percv Adlon. Com Donald Sutherland. Estação Bota-

CONTINUAÇÃO
Um coração no inverno f í n coeur eu liiver}. de
( laudo Sauiel. Com Daniel Auteuil. Cmmanuellc
Béart. Belas-Artes Veneza (Av. Pasteur, 184— 295S349): I 5h. 16h50. 18h40. 20h30. (14 anos).

Despertar de um homem — (This hoy's life), de
Michael Caton-Jones. Com Robert De Niro e Ellen
Barkin. Largo do Machado 2 (Largo do Machado, 29
205-6842): 15h. 17hl0, !9h20. 21h30. Art-Fashion
Mall ! (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): ISh^O
17h45, 20h, 22h!5. (12 anos).
Toby e sua mãe estão sempre indo de cidade em
cidade. Ela conhece Dwight. um homem elegante,
mas que esconde sua estranha natureza e apenas
Toby percebe. EUA 1993.

Tão logo sc vissem livres um do outro,
se tornariam uma grande família feliz.

O fugitivo — De Andrew Davis. Com Herrison
Ford, Tommy Lee Jones, Joe Pantoliano. Via Parque-2 (Av. Alvorada, 3.000): I6h30. 18h50, 2!hl0.
Sáb., dom. e feriado, a partir de 14hl0. Niterói
Shopping I (Rua da Conceição, 188/324 — 717-9655):
14h30, I6h40, 18h50. 21h. (12 anos).
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Top Gang 2 - a missão (Hot shots! 2). de Jim
Abrahams. Com Charlie Sheen. Via Parque-3 (Av.
Alvorada. 3.000): 16h. 17h50, 19h40. 21h30. Sáb..
dom. e feriado, a partir de 14hl0. Art-Madureira I
(Shopping Center de Madureira — 390-1827): 15h30.
17h20, 19hl0, 21 h. (Livre).
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O piano (The piano), de Jane Campion. Com Holly
Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin.
Estação Botafogo; Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria.
88 — 537-1 i 12): 15h20. 17h30. 19h40, 21h50. ArtFashion Mall 3 (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258):
15h 10, 17h30, I9h50, 22hl0. (14 anos).
Ada não fala desde os seis anos de idade. Aos 20
anos. vai realizar um casamento arranjado com um
homem que nunca viu. Inglaterra/1992.
O alvo (Hard targetj. de John Woo. Com Jean-Claude Van Damme. Metro Boavista (Rua do Passeio, 62
240-1291): I4h, 15h50. 17h40, 19h30, 2!h20. Condor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 —
255-2610), Largo do Machado I (Largo do Machado,
29 — 205-6842): I4h30. I6h20. 18hl0, 20h, 21h50.
Barra-1 (Av. das Américas. 4.666 — 325-6487), America (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246): 16h,
!7h50, 19h40, 21h30. Sáb., dom. e feriado, a partir de
14h 10. Madureira I (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338), Niterói (Rua Visconde do Rio Branco, 375
-719-9322): 15h50, 17h40. 19h30. 21h20. Sáb., dom.
e feriado, a partir de 14h. Art-Méier (Rua Silva
Rabelo, 20 - 249-4544): 15h30, 17h20, 19hl0, 21h.
(14 anos).
Estivador do porto de Nova Orleans utiliza sua
técnica em artes marciais para combater quadrilha
que organiza safáris onde as presas são ex-combatentes ou mendigos. EUA 1992.

I
FASHIONMALLI

fogo 1 Sala-1 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 5371112): I6hl0. 18h, 19h50. 21h40. (14 anos).
A mulher de Jonathan não agüenta mais seus
excessos e tem um ataque cardiaco fatal. Ele passa a
ter visões com a mulher morta e se apaixona de novo
pela esposa morta. Alemanha 1993.

I

Jurassic Park - Parque dos Dinossauros —
(Jurassic Park). de Steven Spielberg. Com Sam Neill.
Laura Dern e Jeff Golblum. Cisne (Av. Geremário
Dantas, 1.207 — 392-2860): 15h, 17h. 19h, 21h. Star
São Gonçalo (Rua Dr. Nilo Peçanha, 56/70 — 7134048): 14h, 16h20, 18h40, 21h. (Livre).
E Ia nave va — De Federico Fellini. Com Freddi
Jones e Peter Cellier. Belas-Artes Catete (Rua do
Catete. 228 — 205-7194): 20h. (14 anos).
? Narra uma viagem pelo Mediterrâneo, na véspera
da Primeira Guerra Mundial, em um navio hiperrealista. Itália 1991.
Nosferatu, o vampiro da noite (Nosferatu, phamtom der nacht), de Werner Herzog. Com Klaus Kinski, Isabelle Adjani. Estação Museu da República (Rua
do Catete. 153 — 245-5477): 20h. (12 anos).

?

CINEMA

MOSTRA
Bienal de Quadrinhos — As I6h30: Retrospectiva
Francesa I: .-Ires contre Atlas, de Manuel Otero e
outros. 6*. no Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Io
de Março. 66 (216-0223).
Bienal de Quadrinhos — Às I6h30: Retrospectiva
Francesa II: l illa mon rêve. de Pierre Watrin e outros.
As 18h: Retrospectiva Francesa III: Sopltie et les
gammes, de Julien Pappé e outros. Às 19h30: Retróspectiva Francesa IV: Pot'r et Ia filie des eau.x, de
Jean-François Laguionie e outros. Sáb.. no Centro
Cultural Banco do Brasil, Rua Io de Março, 66 (2160223).
Bienal de Quadrinhos — Às I6h30: Retrospectiva
Francesa V: Les oiseaux des cons. de Chaval e outros.
Às 18h30: Retrospectiva Francesa VI: Nature morte,
de Georgcs Lepioufle. Dom., no Centro Cultural
Banco do Brasil, Rua Io de Março, 66 (216-0223).
Buftuel: os últimos filmes (III) — Às 18h30:
Tristana ( TristanaI, de Luis Bunuel. Com Catherine
Dcneuve. 6*. na Cinemateca do MAM. Av. Infante D.
Henrique, 85 (210-2188). (14 anos).
Depois da morte dos pais, jovem fica sob os
cuidados de um velho amigo da família, mas logo
tornam-se amantes. Espanha/França/Itália/1970.
Buftuel: os últimos filmes (IV) — Às !8h30: O
discreto charme da burguesia (Le charrn discret de Ia
bourgeoisie). de Luis Bunuel. Com Fernando Rey.
Sáb., na Cinemateca do MAM, Av. Infante D. Henrique. 85 (210-2188). (14 anos).
Sátira ao comportamento burguês feita em torno
de jantares. reuniões sociais e rápidos encontros.
Oscar de melhor filme estrangeiro. França/1972.
Bufluel: os últimos filmes (V) — Às I8h30: O
fantasma da liberdade (Lefantõme de Ia liberte), de
Luis Bunuel. Com Jean Claude Brialy. Adolfo Celi e
Monica Vitti. Dom., na Cinemateca do MAM, Av.
Infante D. Henrique. 85 (210-2188). (14 anos).
Crônica da inutilidade das convenções, da burocracia e da aparente boa ordem do mundo burguês.
França'1974.
Ciclo Desejo — Às 17h, I8h40. 20h20: O padre e a
moça (BrasileiroJ. de Joaquim Pedro de Andrade.
Com Helena Ignez. Paulo José e Fauzi Arap. 6\ no
Cine Arte-UFF, Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080).
(18 anos). Grátis.
Baseado num poema de Drummond. Produção de
1966.

Ciclo Desejo -— Às 17h30. 21h: O amante (Lamantj. de Jean-Jacques Annaud. Com Jane March.
Tony Leung. Sáb.. no Cine Arte-UFF. Rua Miguel de
Frias. 9 (717-8080). (18 anos).
? Na Indochina, nos anos 20. francesa apaixona-se
por chinês rico e bem mais velho. Baseado no romancede Marguerite Duras. França/Inglaterra/1992.
r *

*

*

*

É

CINEMA

FESTIVAL DE VENEZA

ELA NAVE VA
DE FEDERICO FELLINI
ABTEA
——
&
C&EETE
12 ll a 18 II 1993

?

*

*

*

rLASHSTAC
E»CtUSIVÍ MENTE
LI

AHIS1DRIAÜEQIU1U

R0XY3
I3EESE1
4*5.50*7.40*9.30
ClJllilli
¦ » 1
m

HOJE
HORÁRIOS DIVERSOS

R0XY2

PALÁCIO1
mm
SÃ0LUIZ2
Hi
V,A
J
S¦PARQUI
5 BARRA
TIJUCA2
in

0M MpfM lUailHk
tmbtmmHtmknçêêi.
§m ditatln êk&ctét.
©
A caçada nti eamaçaado.
HARRIS0N FORD

HOJE
HORÁRIOS
DIVERSOS
LB
J M \ flBL.9 :
PARQUE
BARRA ¦

'
FUGITIVO

0
m

BELAS ARTES CINEMATOGRAPICA APRESENTA
SEMANA DA CRITICA
FESTIVAL INTERNATIONAL DE VENEZA 1991

sn

DIVERSÃO

GONG

Ciclo Desejo — As I6h. I9h30: Hiroshima. meu
amor i Hiroshima, mon amour), de Alain Resnais.
Com Emmanuelie Riva. Sáb.. no Cine Arte-UFF,
Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080). (18 anos).
Atriz francesa vai trabalhar em Hiroshima e apaixona-se por arquiteto japonês, mas não consegue
esquecer a trágica paixão por um soldado alemão,
durante a ocupação. França/Japão/1959.
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Ciclo Desejo — Às 22h: Veneno (Poison), de Todd
Haynes. Com Edilh Meeks. 6a. no Cine Arte-UFF,
Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080). (18 anos).
Obsessão, fantasia e violência em três histórias
sobre assassinatos, experiências cientificas e vida na
prisão. Baseado em Jean Genet. EUA/1991.

A

A

Ciclo Godard — Às 16h. lSh. 20h. 22h: Alphaville
(Alpliaville. une é/range aventure de Lemv Caution),
de Godard. Com Eddie Constantine. 6J. no Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (267-7295). (18
anos).
? Detetive investiga ditador que controla metrópole
juntamente com um computador. França 1965.
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Ciclo Desejo -- Às I7h40. 19h20. 21 h: Matador
(Matador), de Pedro Almodóvar. Com Antonio
Banderas. Dom., no Cine Arte-VFF. Rua Miguel de
Frias, 9 (717-8080). (18 anos).
? Aprendi/ de loureiro confessa ter cometido crimes
e é defendido por uma advogada, que mantém uma

estranha e mórbida relação com famoso toureiro.
Espanha, 1986.
Ciclo Godard — Às I6h. 18h. 20h. 22h: A chinesa
(La chinoise). de Godard. Com Annie Wiazemskv.
Jean-Pierre Léaud. Sáb.. no Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica, 63 (267-7295). (18 anos).
? No verão parisiense de 1967. grupo de jovens
planeja atentados terroristas, em meio a discussões
sobre a Revolução Cultural Chinesa. França, 1967.

EXTRA
Querida, encolhi as crianças (Honev. Ishrunk the
kids). de Joe Johnston. Com Rick Moranis. Cinemateca do MAM (Av. Infante D. Henrique. 85 — 2102188): sáb.. às 16h30. (Livre). EUA 1989.
Querida, estiquei o bebê — (Honev. I blew up the
kid). de Randal Kleiser. Com Rick Moranis. Cinemateca do MAM (Av. Infante D. Henrique, 85 — 2102188): dom., às I6h30. (Livre). EUA 1992.
Lua de cristal (Brasileiro), de Tizuka Yamasaki.
Com Xuxa. Sérgio Mallandro, Rubens Corrêa, Júlia
Lemmerlz. Largo do Machado (Largo do Machado.
29 — 205-6842): dom., às lOh. (Livre).
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Ciclo Godard — Às 16h, 1 Sh. 20h. 22h: Acossado (A
bom de souffle). de Godard. Com Jean-Paul Belmondo. Dom., no Cândido Mendes. Rua Joana Angélica,
63 (267-7295). (18 anos).
Jovem marginal rouba uni carro em Marselha,
mata um policial e foge para Paris onde encontra a
namorada americana. Primeiro longa de Godard, um
dos manifestos da nouvelle vague. França 1959.
Ciclo Godard — Carmen (Prénom Carmen). de
Godard. Com Maruschka Detmers. Jacques Bonnaffc. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63 —
267-7295): 6a. à meia-noite. (16 anos).
Depois de procurar o tio. cineasta aposentado, a
pretexto de estar realizando um documentário. Carmen e sua equipe assaltam um banco. Mas ela se
apaixona pelo policial José. França. 1983.
Ciclo Godard — Mude in USA (Mude in USA), de
Godard. Com Anna Karinna. Marianne Faithfull.
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 2677295): sáb., à meia-noit'e. (18 anos). França, 1967.
Cinema na Universidade — Um por dia. Às I2h:
Não quero falar sobre isso agora (Brasileiro), de
Mauro Farias. Com Evandro Mesquita. 6*. no Instiluto de Filosofia e Ciências Sociais — IFCS. Largo de
São Francisco, s n". I" andar. (12 anos).

AABADO ATE
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PRE-ESTREIA
A liberdade é azul ( Trois couleurs: bleiij. de
Krzvsztof Kieslowski. Com Juliette Binoche, Benoit
Regent e Charlotte Very. Cinemateca do MAM (Av.
Infante D. Henrique. 85 — 210-2188): dom., ás
20h30. Arl-Fashion Mal! 2 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1258): sáb. e dom., à meia-noite.
? Julie. após um acidente de carro, onde perde a
filha e o marido, tenta apagar de sua memória o
passado. O filme é inspirado nas três cores e nos
idéias da Revolução Francesa. França Polônia 1993.
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No escurinho do cinema,
tudo pode acontecer...
Aventura, arrepios e muitas...
muitas gargalhadas.
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Milton

terra

e

canta

os

a

anjos

Miíton faz show no Scala
com músicas do novo disco,
'Angelus', de volta ao
clima do 'Clube da Esquina'

Nilton Claudino
PATRÍCIA PALADINO
sol tá descendo agora/ o silêncio deixa
ouvir/ será o sinal de um anjo/ essa brisa a
traduzir?" Milton Nascimento nasceu na hora em
que os anjos descem à Terra: seis da tarde, hora
do crepúsculo em Três Pontas e da reunião nos
morros de Minas Gerais. Dessa volta à infância
mineira e âs paisagens da serra, nasceu Angelus,
disco que dá nome ao show que Bituca faz no
Scala 1.
O show segue o clima do disco: coisas da terra
(Estrelada. Coisas de Minas, Clube da Esquina n" 2
—
pela primeira vez na voz de Milton — e
Novena, a primeira música), coisas dos amigos
(De um modo geral, com o amigo de infância e
parceiro recente. Wilson Lopes, e Meu veneno, um
poema de Ferreira Gullar), coisas do amor (Sofro
calado, parceria com Régis Faria, filho do ator
Reginaldo Farias) e até coisas dos próprios idolos
de Milton Nascimento, como He/lo, goodbye, dc
Lennon e McCartney, e Only a dream in Rio. de
James Taylor, que ganhou letra em português de
Fernando Brant.
No disco. Milton reparte as faixas com nomes
que vão de Herbie Hancock e Pat Metheny a Ron
Carter e Jack DeJohnette e faz sua world music.
No palco, ele se une a velhos amigos, como
Wilson Lopes (guitarra e viola), Robertinho Silva
(bateria). Túlio Mourão (teclados), Cristóvão
Bastos (piano e acordeom) e ao trio percussivo da
família Silva (de Robertinho). Além das músicas
novas, serão relembrados sucessos como Fé cega.
faca amolada. Paula e Bebeto. Conversando no
Bar. Travessia e Cais.
? Milton Nascimento Angelus — Scala. Avenida Afrânio de
Melo Franco. 296. Leblon (239-4448). 6J e sàh.. às 22h: dom., às
20h. CRS 2.500. Até 21 de novembro.
12 I i a 18 1 i 1993

Clube

da

Esquina

o disco, é uma reunião de
Angelus,
amigos. Dá até para imaginar o
clima da gravação, que aconteceu
parcialmente na Fazenda Grotão, em
Minas Gerais: sentados em torno de
uma mesa farta, Milton Nascimento
e sua trupe pensando o tom do disco
— uma volta à mineiridade com sotaque de world music.
O segundo tempo do disco (finalizado e mixado nos Estados Unidos)
reúne um time de craques: Peter Gabriel, Jon Anderson (vocalista do
Yes. que divide com Milton os vocais
de Estrelada), James Taylor (voz em
Only a dream in Rio). Pat Metheny e
o pianista Herbie Hancock (teclados
em Meu veneno) batem um bolão ao

universal

lado

de mineiro. Parcerias inéditas
(com o jovem compositor Régis Faria
e com o poeta Ferreira Gullar), apostam no futuro, enquanto um nada
nostálgico retorno ao inicio da carreira acerta as contas com o passado:
estão no disco Novena, primeira música composta por Milton. Clube da
esquina 2 (nunca gravada por ele) e
Qualquer coisa a haver com o paraíso.
de Milton e Flávio Vcnturini — outro amigo de longa data. Até Lennon
e McCartney entram para a turma:
Milton grava Hello goodbye. sucesso
dos Beatles. Todo mundo em torno
do fogão de lenha na fazenda de Minas. formando um Clube da Esquina
universal.

TRECHOS DE DOIS TRENS' INÉDITOS
Coisas de Minas (Milton/Wilson
Lopes)
"Ê
boi, ê ê boi/ A porta aberta/
bem-vindo á casa, prazer conhecer/
Se a conversa acabar na cozinha/já
é da família/ melhor pra você/ Ê
amor. ê e amor/ Os namorados, no
meio da tarde/ começam a sorrir/ E

eu aqui neste morro,/ na frente de
um touro/ falando de mim."
Estrelada (Milton/Márcio Borges)
"Terra.
Terra, eu sou teu filho/ Como as plantas e os animais/ Só ao
teu chão eu me entrego/ Com amor.
firma tua paz."

I

Mareia Kranz
SHOW

A

ESTREIA
Milton Nascimento/Angelus — Leia texto na
página 13.
Elba Ramalho/Devora-me — Impcrator, Rua
Dias da Cruz. 170. Méier (592-7733). 6J e sáb.. ás 21 h.
e dom., às 20h. CRS 2 mil (setor A. B especial e
camarote), CRS 1.500 (setor B. C especial e A lateral)
e CRS 1.200 (setor C).
Leia mais nu Atenção.
Marisa Gata Mansa/Claressència — Au Bar.
Avenida Epitácio Pessoa, 6X4, Lagoa (259-1041). 4J a
sáb.. ás 23h. Couvert a CRS 850 (4J e 5J) e a CRS I
mil (6J e sáb.). Sem consumação.
Leia mais no Atenção.
Olivia Byington e Edgar Duvivier — Jazzmania.
Avenida Rainha Elizabeth, 769. Ipanema (227-2447).
6J a dom., ás 23h. C ou ver t a CRS I mil e consumação
a CRS 500.
Leia mais no Atenção.

EMAGREÇA FELIZ
em Friburgo

Se você perdeu a VI Bienal,
compre agora o livro de
Tania Alves "EMAGREÇA FELIZ
programa do SPA Maria Bonita
Reservas Rio: (021) 537-0203 e 266-6559

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DO RIO DE JANEIRO
FUNARJ - SALA CECÍLIA MEIRELES
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Elba Ramalho — Dirigida por Miguel
Falabclla. Elba resgata sua porção atriz
no Impcrator. Do cenário ao figurino,
passando pelos textos e repertório, o
show mantém a e energia costumeira de
seus espetáculos, mas investe no lado
teatral. "E, antes de tudo. um concerto
para uma cantora que descobriu sua
marca registrada e inconfundível e que.
somando-se à atriz que ela nunca deixou
de ser, está madura para exercitar novos
estilos", diz Falabella. Há uma homenagem a Noel Rosa, uma viagem por ritmos caribenhos, a memória infantil dos
filmes de Walt Disney e, claro, uma
releitura de seus maiores sucessos.
Altamiro Carrilho — O maior flaustista
brasileiro retorna ao Vinicius Piano Bar.
depois de uma vitoriosa e bem-humorada temporada em 1992. Ele presta homenagem a Vinícius de Moraes, tocando
sucessos como Garota de Ipanema. Se
todos fossem iguais a você, Felicidade.
De rosto colado — Cláudio Botelho e
Cláudia Neto se despedem do Teatro
Rival. Dirigidos por Marco Nanini. os
cantores mostram, no melhor estilo
Broadway de ser. músicas do compositor
americano Irving Berlin.
2o Festival Nacional de Blues — Repeteco do festival que mobilizou a lona voadora em maio de 1992. Participam nada
menos que 13 bandas nacionais, além de
convidados estrangeiros (como Buddy
Guy. que tocou terça passada). Nesta
sexta, se apresentam as bandas Big Allambyk, Blue Jeans e Baseado em Blues.

Elba Ramalho: meio cantora, meio atriz
Sábado é a vez do consagrado guitarrista André Christovam. da banda gaúcha
Elétrica Tribo e do Atlântico Blues.
Elton John/Coletânea e celebração — O
grupo Tápias intercala, em 16 coreografias, no Teatro Ziembinsky, trechos de
entrevistas do cantor e compositor inglês
Elton John com alguns de seus maiores
sucessos.
Sexta Básica/Francis Hime e a Orquestra
Sinfônica Brasileira — Francis Hime
prepara, para esta sexta, na Sala Cecília
Meireles, um de seus mais ambiciosos
projetos: à 1 rente da Orquestra Sinfônica
Brasileira, rege Sinfonia n" /, composta
por ele próprio. Além da sinfonia, apresenta ao piano, junto à orquestra, suas
músicas mais conhecidas.
Olivia Byington & Edgar Duvivier — À
voz de Olivia e ao sax de Duvivier se
junta o violão de Maurício Carrilho.
Eles mostram no Jazzmania as músicas
como Car uso. de Lúcio Dalla. com versão feita por Chico Buarque especial-

SUA SEXTA CHEIA DE MÚSICA
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ORQUESTRA
SINFÔNICA
BRASILEIRA
regentes:
LE0N HALEGUA - FRANCIS HIME
SEXTA-FEIRA - 12/11 - 19:30
SALA CECÍLIA MEIRELES
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mente para a cantora. Passeiam ainda
por Piazzola, Tom Jobim. Assis Valente
e Moreira da Silva.
Marisa Gata Mansa — Homenagem aos
10 anos da morte de Clara Nunes, o
show do Au Bar revisita a carreira da
sambista, sem esquecer nenhum de seus
grandes sucessos: Contos de areia, Portela na avenida, Canto das três raças. Basta
um dia e Nação estão lá. Entre uma
música e outra. Gata Mansa relembra
"Quero
passagens da vida da amiga.
contar histórias que mostram a grandeza
de sua alma", conta a cantora.
Latira Vale — Uma das maiores revelações do jazz latino, a cantora peruana
radicada no Brasil desde 1986 interpreta
no Gula Bar músicas como Dans mon i/e,
Round midnight, Sunny, além de Influência do jazz, de Carlos Lyra, e da pouco
conhecida Estrada branca, de Tom e Vinícius.
Cristina Braga Trio — O Café da la Paix
do Hotel Meridien continua apostando

Cláudia • Cláudio: cançôss d* Berlin

Big Allambik: no 2° Festival de Blues

no jazz: esta semana, o trio — nada
convencional — formado por Cristina
Braga (harpa), José Staneck (gaita) e
Ricardo Medeiros (contrabaixo) interpreta clássicos como Misty e Someone to
na t c/i o ver.

tuto que desenvolve trabalho de sinalização de música para deficientes auditivos.
Subversões 11/Vestidos de noiva — O es-

Rosa Maria — Em 1992, Rosa Maria
quebrou todos os recordes de público
dos 10 anos de existência do People. Ela
volta à casa do Leblon cantando MPB,
spirituals e blues, além sucessos como
Califórnia dramin'.

petáculo, que já perambulou por vários
espaços na cidade, estréia agora no Café
Teatro Othon. Dirigido por Stella Miranda e Gringo Cardia, o trio cult formado por Luis Salem, Aloísio de Abreu
e Márcia Cabrita parodia sucessos atuais
em esquetes com muito bom humor.

Ernesto Nazareth/Feitiço não mata, um
musical — Com música, vídeo e teatro,
Thereza Briggs, Jorge Guirrera e o
pianista inglês Michael Stone mostram chorinhos, polcas e valsas de Ernesto Nazareth.

Altamiro Carrilho: homenagem a Vinícius

Coral Baukurs — O Coral Goethe-Baukurs une-se ao Coral do Instituto Benjamim Constant (cujos integrantes são cegos) e o Grupo Mãos em Canto,
formado por professores do Ines, insti-

ESTREIA
Altamiro Carrilho/A magia da flauta — Vinicius. Rua Vinícius de Moraes. 39, Ipanema (2675757). 5a a dom., ás 23h. Couvert a CRS 700 (5a e
dom.) e a CRS 900 (6* e sáb.).
Leia mais no Atenção.
Laura Vale — Gula Bar. Hotel Marina Palace. Avenida Delfim Moreira. 630. Leblon (259-5212). 6' e
sáb.. às 23h. Couvert a CRS 600 e consumação a CRS
300.
Leia mais no Atenção.
Cristina Braga Trio — Café de la Paix. Hotel
Meridien. Avenida Atlântica, 1.020. Leme (2759922). 6a e sáb.. às 2!h30. CRS 1.065 (as entradas),
CRS 1.400. (pratos principais) e CRS 2.400 (com
direito ao menu completo). Sem couvert.
Leia mais no Atenção.
Alcione — Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33.
Cinelándia (532-4192). 4' a sáb.. ás 18h30. CRS 700.
Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515. A casa abre
às l7h3U, com serviço ile bar e música ambiente.
Tente o sucesso — Teatro João Theotônio. Rua da
Assembléia. 10. Centro (531-2000). 6'. ás I2h30 e
18h30. Com Adilson Nascimento. Stella Monteiro e
outros. CRS 500. Sáb.. às 21 h. Com Felicidade Suzy.
Rica e outros. CRS 700. Dom., às 20h. Com Felicidade Suzv. Rica e outros. CRS 700.

MPB
Rosa Maria — People, Avenida Bartolomeu Mitre,
370, Leblon (294-0547). 5" a dom., às 23h. Couvert a
CRS 900 (5a), CRS 1.100 (6a e sáb.) e consumação a
CRS 600.
? Leia mais no Atenção.
Leiloca — Le Streghe Piano Bar. Rua Prudente de
Morais, 129. Ipanema (287-1369). 5a a sáb.. às 22h30.
Couvert CRS 800 e consumação a CRS 500.
Marlene e Carlinhos Vergueiro — Teatro João
Caetano. Praça Tiradentes. s/n°. Centro (221-0305).
2a a 6a. às 18h30. CRS 500.
Garganta canta Tropicália — Duerê. Estrada
Caetano Monteiro, 1.882, Pendotiba. Niterói (6161126). 6a e sáb.. ás 23h. Couvert a CRS 800 (antecipado) e a CRS 1 mil (na hora).
Waleska — Piano Bar Moenda, do Trocadero Othon.
Avenida Atlântica, 2.064, Copacabana (257-1834). 5a
a sáb.. a partir das 22h. Couvert a CRS 500.
Jane Thomé — Febarj. Avenida Mem de Sá, 37,
Centro. 5a a sáb.. às 21 h. CRS 300.
Carlos Colla — Casa Branca. Avenida Mem de Sá.
17, Lapa (252-0966). 5a. ás 22h30, 6a e sab.. às 23h30.
e dom., às 22h. CRS 500 (5a e dom.) e CRS 800 (6a e
sáb.).
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Táplas: dançando ao som de EKon John

DE GRAÇA
Ballet Cláudia Araújo — Teatro Abel. Rua Mário
Alves, 2, Niterói (719-5711). Com o balé O lago dos
cisnes, 6a e dom., às 20h. Com o balé Carmem. sáb..
às 17h. Com o balé O fantasma da ópera. sáb.. às 20h.
Com o balé A bulique fantástica, dom., ás 17h.
Serguei — Concha Acústica. Parque São Domingos.
Niterói. Sáb.. às 20h.
Paulo Fortes — Concha Acústica. Parque São Domingos. Niterói. Dom., ás 20h.
Som na Praça/Azimuth — Madureira Shopping.
Praça das Águas, Estrada do Portela, 222. Madureira
(488-1182). Dom., às I8h30.
Praia do Delírio — Quiosque SOS Lagoa, ao lado do
Toboágua, Praia de Piratininga. Niterói. Com Carinha da Gaita e Blues Band. 6a, às 22h.
Praia do Delírio — Quiosque SOS Lagoa, ao lado do
Toboágua. Praia de Piratininga. Niterói. Com Suzy's
Down. Sáb.. às 22h.
ARABE
Dança do Ventre — Lawrence da Arábia bv Califa
de Bagdad. Clube Sirio e Libanês. Rua Marquês de
Olinda. 38. Botafogo (553-5251). 6a e sáb.. às 22h30.
CRS 450.
PROGRAMA 15
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BLUES
2o Festival Nacional de Blues — Circo Voador,
Rua dos Arcos, s n". Lapa (221-0405). Com Big
Allambyk, Blue Jeans e Baseado em Blues. 6a, às
22h30. CRS 700. Com André Chrislovam, Elétrica
Tribo e Atlântico Blues. Sáb.. às 22h30. CRS 700.
? Leia mais no Atenção.
CULT
Subversões ll/Vestidos de noiva — Café Teatro
Olhon. Othon Palace Hotel. Avenida Atlântica,
3.264. Copacabana (521-5522, ramal 8.123). Com
Aloisio de Abreu. Luiz Salem e Márcia Cabrita.
Direção de Stella Miranda e Gringo Cardia. 6a e sáb.,
ás 2lh30. Dom., às 20h. Couverl a CRS 700 e consumação a CRS 500.
Leia mais no Atenção.
De rosto colado/Um musical de Irving Berlin
— Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia
(532-4192). Com Cláudio Botelho e Cláudia Netto. 6a
e sáb., às 22h. e dom. às 19h. CRS 750.
Leia mais no Atenção.
Familia Roitman — Lugar Comum Arte e Cultura.
Rua Álvaro Ramos. 408. Botafogo (541-4344). Sáb.,
ás 21 h. Couverl a CRS 300 e consumação a CRS 170.
Ernesto Nazareth/Feitiço não mata, um musical — Rio Jazz Clubb. Rua Gustavo Sampaio, s/n".
Leme (541-9046). Com Thereza Briggs, Jorge Guinera e Michael Stone. Sáb. e dom., às I9h. Couverl a
CRS 600 e consumação a CRS 300.
Leia mais no Atenção.

CLÁSSICO
Projeto Sexta Básica — Sala Cecília Meireles.
Largo da Lapa. 47. Lapa (232-9714). Com Francis
Hime e a Orquestra Sinfônica Brasileira. No programa. Sinfonia n" I. de Francis Hime. 6a. ás 19h30. CRS
500 e CRS 250 (estudantes e músicos).
Leia mais no Atenção.
Coral Goethe-Baukurs — Ines, Rua das Laranjeiras, 232, Laranjeiras. Apresentação do Coral Baukurs, do Grupo Mãos em Canto e do Coral do
Instituto Benjamim Constant. 6a. às 20h. CRS 200 e
um quilo de alimento não perecível, que será doado à
campanha contra a fome.
Leia mais no Atenção.
Márcia Winifrid — Sala da Lareira. Museu do
Açude, Estrada do Açude. 764. Alto da Boa Vista
(238-0368). Dom., âs 13h. CRS 500.
Duo Pianístico — Escola de Música da UFRJ. Rua
do Passeio, 98, Lapa (240-1641). Com Aracy Pereira
da Silva e Marina Ramalhete. No programa, obras de
Chopin, Mignone e outros. 6a. às 18h. CRS 200.

DANÇA
Elton John/Coletânea e celebração — Teatro
Ziemhinsky. Rua Urbano Duarte, 22. Tijuca (2283071). Com o grupo Tápias. 5a a sáb.. ás 21h. e dom.,
âs 19h. CRS 650.
? Leia mais no Atenção.
Mistérios indianos — Teatro do Retiro dos Artistas. Rua Retiro dos Artistas. 571. Jacarepaguá (3925403). Coreografia de Marluce Fabiola. Com Janaina
Mathias. Marjorie Fabiana e outros. Sáb. e dom., às
18h. CRS 500. Desconto de 20% para a classe.
JAZZ
Rio Jazz Orquestra/As sete fases do jazz — Rio
Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio, s n". Leme (5419046). 5a a sáb.. às 23h. Couverl a CRS 800 (5a) e a
CRS 900 (6a e sáb.). Consumação a CRS 400.
C0UNTRY
Banda Comitiva Country — Fazenda Alegria. Estrada Boca do Mato, s/n°, Vargem Pequena (4421991). Sáb., ás 20h30. Couverl a CRS 200. Mulheres e
crianças até 12 anos não pagam.

HEAVY
Garage Art Cult — Rua Ceará. 154. Praça da
Bandeira (254-1326). Com as bandas Firelips. Arquivo Morto e outras. 6a. às 22h. Com as bandas Cólera.
Tubarões Voadores e outras. Sáb.. às 22h. Com as
bandas Moléstia. Warhate e outras. Dom., às 22h.
CRS 400 (homem) e CRS 350 (mulher).

EM BAR
Milton Guedes — Mistura Fina. Av. Borges de
Medeiros. 3.207, Lagoa (266-5844). 5a a sáb.. às 23h.
Couverl CRS 700 (5a) e CRS 800 (6a e sáb.). Consumação a CRS 500.
Renato Velasco — La Cave de Paris. Rua do
Oriente. 437. Santa Teresa (252-5534). 6a e sáb.. às
22h. Couverl a CRS 300. Sem consumação.
~~
~
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T
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¦ ¦ E Apresenta: 0
Vivará — Av. N.S. Copacabana, 1.144. Copacabana
(267-1497). Diariamente. Happv hour das I8h30 às
JB
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21h30. 2a a 6a. com a Banda Vivará, às 22h. Couverl a
CRS 600.
¦
Álvaro Lúcio — Versão Brasileira Dublachopp, Rua
Gonzaga Bastos, 112. Tijuca (571-2844). 3a e dom., às
21 h. Sem couverl.
Vittor Santos — Tutta's Bar. Rua Real Grandeza,
216, Botafogo (286-2720). 4a e 6a. às 18h. Couverl a
CRS 300.
Rio Quartet e Fabiola de La Cuba — Skylab Bar,
Ernesto
Nwklf4nS3|
Rio Othon Palace, Av. Atlântica, 3.264, 30° andar,
Copacabana (521-5522). 5a a sáb.. às 22h30. Consumação a CRS 500.
Pedro Calheiros e Renata Person — Café LaranINao
FErrigo
jeiras. Rua das Laranjeiras, 402. Laranjeiras (2050994). 5a a sáb., às 22h. Couverl a CRS 450. Consumação a CRS 350.
UM
Bar One Twenty One — Sheraton Rio Hotel, Av.
Niemeyer. 121, Vidigal (274-1122/ r. 1233). 5a a sáb.. a
partir de 21 h. Música para ouvir e dançar com orquestra regida pelos maestros Aloyr Mendes, Vittor
19:30
Santos e Hélcio Brenha. Consumação a CRS 920.
amanha e domingo
Estacionamento grátis por quatro horas.
jazz
Banda Os Lagartos — Lugar Comum. Rua Álvaro
Ramos. 408. Botafogo (541-4344). 6a. às 21h. Couverl
Tambor
CRS 350 e consumação a CRS 300.
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SHOW

EM BAR
1° Festival da Cerveja — Rond Point, do Hotel
Meridien. Av. Atlântica. 1.020. Leme (546-0866/
r.8679). Com Nádia Maron (voz) e Alexandre Alvim
(violão). 5a a dom., às 18h30. CRS 2 mil (com direito
a uma tábua de frios e duas cervejas a escolher).
Chico's Bar — Av. Epitácio Pessoa. 1.560, Lagoa
(287-3514). Música ao vivo com a cantora Bibba e os
pianistas Romildo e Erasmo. Diariamente, a partir de
22h. Couveri a CRS 1.300. Sem consumação.
Zeppelin — Estrada do Vidigal. 471. Vidigal (2741549). Com Daniel D'Dane. 5a, às 22h. Com Alonso.
6a. às 22h. Com Gladstone. Sáb.. às 22h. Com Candô. Dom., às 21h30. Couveri a CRS 230 (5a e dom) e
CRS 330 (6a. sáb. e véspera de feriado). Consumação
a CRS 330 (só 6a. sábado e véspera de feriado).
Grupo Sonoroso — Café de Ia Paix. do Hotel
Meridien. Av. Atlântica. 1.020. Leme (275-9922).
Sáb., às 12h. Feijoada, menu completo a CRS 2.400
(adultos) CRS 1.200 (crianças até 12 anos). Menores
de oilo anos não pagam. Sem couveri artístico. Estacionamento grátis.
Guto — Perestroika, Rua Conde D'Eu. 113. Barra da
Tijuca (493-9073). Sáb.. às 22h. Couveri CRS 500 e
consumação a CRS 300.
Banda Idéia Rara — Perestroika. Rua Conde D'Eu.
113. Barra da Tijuca (493-9073). 6a. às 22h. Couveri
CRS 400 e consumação a CRS 300.
Marcos Lima e banda — Café Concerto Paradise,
Estrada de Itaipu. 12.026. Itaipu. Niterói (709-0815).
6a e sáb.. às 23h. Couveri, CRS 400. Dom., às 20h.
Banda Singles. Couveri. CRS 250.

fenHa

Paulo Leal e banda — i\ó na Madeira. Av. Almte.
Tamandaré, 810. Niterói (709-0602). 6a, às 23h. Couveri CRS 500 e consumação a CRS 500.
Cláudio Zoli — Nó na Madeira. Av. Almte. Tamandaré. 810, Niterói (709-0602). Sáb.. à meia-noite.
Couveri CRS 800 e consumação a CRS 800.
Encontros Cariocas — Rua da Carioca. 40. Centro
(252-4011). Com o compositor Luis Carlos da Vila e
o grupo Tempero Carioca. 6a, às 13h. Com a cantora
Nina Miranda e Penha Régis. 6a, às 20h.
Terra Molhada — People. Rua Bartolomeu Mitre,
370, Leblon (294-0547). Dom., às 22h30. Couveri a
CRS 700 (homem) e CRS 500 (mulher)
Banda Punch — Torre de Babel. Rua Visconde de
Pirajá, 128, Ipanema (287-4532). 6a, às 22h30. Couven CRS 400 e consumação a CRS 300.
HUMOR
Os cafajestes, uma confissão — Café Teatro
Othon. Av. Atlântica, 3.264, Copacabana (521-5522/
r.8123). Roteiro de Flávio Marinho. Direção de Cininha de Paula. Com Marcelo Caridad e Cico Caseira.
5a a sáb.. às 23h; e dom. às 22h. CRS 800.
Agildo Ribeiro/Pintando às 7 — Teatro BarraSIwpping. Av. das Américas. 4.666, Barra da Tijuca
(325-5844). 6a a dom., às 19h. Texto e direção de
Agildo Ribeiro. CRS 700.
David Pinheiro/Sambarilove e as mulheres —
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63,
Ipanema (267-7295). Com Lúcia Barufhaldi. 5a a
sáb.. às 21h30. e dom., às 19h30. CRS 400 (5a). CRS
500 (6a e dom) e CRS 600 (sáb). Promoção: sorteio de
20 jantares no restaurante Rialto.

Tom Cavalcante/ É cana e brava — Teatro da
Lagoa. Av. Borges de Medeiros. 1.426, Lagoa (2747999). 5" a sáb., às 21h30: dom., às 20h30. CRS 500
(5a e dom.) e CRS 700 (6a e sáb.). Estacionamento
próprio.
Beleza de Creuza — Bierweh, Rua Gomes Carneiro, 90. Arpoador (267-9944). 6a a dom., às 20h.
Couveri a CRS 250.
Humor a domicilio/Festival de besteiras que
assola o humor — Apresentação com hora marcada. Tel: (0243) 54-6126. Com o humorista Di"Costa.
Todos os dias. Até 21 de novembro.
O linguajar do professor — Teatro Tese. Av.
Heitor Beltrão, 353, Tijuca (228-2938). Com Silveirinha e Lúcia Araújo. Participação especial de Mareio
Vieira. Direção de Fernando Monteiro. As 21 h (6; e
sáb.) e 20h (dom.). CRS 400.
Marcelo Torrefio/Enrolation Society — Versão
Brasileira Dublacliopp, Rua Gonzaga Bastos. 112,
Tijuca (571-2844). 4a, 5a e 6', a partir de 21h30. Sem
couveri.
Marco Ribeiro — Versão Brasileira Dublacliopp.
Rua Gonzaga Bastos, 112, Tijuca (571-2844). Show
de humor e dublagem. Sáb., ás 21 h30. Sem couveri.
REVISTA
Clube dos homens/As panteras atacam pelo
telefone — Teatro Brigitte Blair I. Rua Miguel
Lemos, 51 H, Copacabana (521-2955). Texto e direção de Brigitte Blair. 6a a dom., às 21 h. CRS 700.
Mulheres não entram.
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Milagre
na

I

nordestino

Grécia

Antiga

LUCIANA HIDALGO
a ver com a literatura
que a tragédia grega tem
O nordestina? A peça Milagres, estréia desta sexta na
O texto
Casa de Cultura Laura Alvim, sugere respostas.
mide Paulo Sérgio Pereira, essencialmente nordestino,
mais
ser
xa cordel e temas gregos. O diretor não poderia
na
atua
peça)
cúmplice: Luiz Mendonça (que também
também
Nordeste
do
(ele
importado
adora o folclore
São 11
dirigiu Viva o cordão encarnado e Sábado em 30).
de um
atores em cena, reunidos para contar a criação
Isis de Olimundo às avessas, viajando pelo cordel. Já
veira se rende à chamada pós-modernidade. Ela é protade quatro, que estréia no
gonista do espetáculo Amor
coBarraShopping, abordando questões moderninhas,
num
mo sugere o título. Amor de quatro joga o foco
quarteto envolvido em crises emocionais contemporâneas — fantasmas tipo
Aids assombram os personagens. Eliana Fonseca
dirige a adaptação de Fiavio Marinho para o texto
do americano Douglas
Carter Beane.
Milagres — Teatro da Casa de
Cultura Laura Alvim. Av. Vieira
Souto. 176. Ipanema (267-1647).
5a ás 1 8h e 21 h. 6a e sáb.. às 21h. e
dom., ás 19h. CRS 500 (5a, 6a e
dom.) e CRS 600 (sáb.).
Amor dc quatro — Teatro BarraSlwpping, BarraShopping. Av.
das Américas. 4.666, Barra da Tijucá (325-5844). 6a. às 21 h. sáb.,
ás 20h30 c 22h30. e dom., às
20h30. CRS 700 (5a e 6a): CRS 900
(sáb.) e CRS 800 (dom.).

'Milagre#' (acima): Aids, cordel e Grécia
O quarteto d* 'Amor de quatro- iej eosn amre» wt

ESTREIA
Milagres — Leia texio acima.
Amor de quatro — Leia texto acima.
Tróia — Leia texto na página ao lado.
Fausto — Leia texto na página ao lado.
Texto de
A primeira... a gente nunca esquece
Marco Tozzato. Direção de Stella Maria Rodrigues.
Com André Rangel. Teatro Suam. Praça das Nações.
88. Bonsucesso (270-7082). 6a. sáb. e dom., às 19h.
CRS 500.
Café sem conserto — Texto e direção de Jorge
Azevedo. Com Lúcia Aguiar e Kleber Brandão. Café
Teatro Artistando. Rua 5 de Julho. 205. Icaraí. Niterói. 6a e sáh.. às 22h. Dom., às 21 h. CRS 400.
Duração: lh20.
Não tem tu, vai tu mesmo — Texto e direção de
Walmir Monteiro. Com Marcella Davis e Adriana
ua Vitor Alves. 454.
Fróes. Teatro Arthur Azevedo
Campo Grande (394-1622). 6a a dom., às 20h. CRS
300. Até domingo.
—
Kabbalah, a linguagem do mudo falador
Texto e direção de Alexandre Garcia. Com Lisiane
Cohen e Roberto Grychart. Teatro de Arena dc,
CF RJ. Avenida Pasteur. 250. Urca (274-2887). Sáb..
às 21 h. Dom., às 20h. CRS 500. Em caso de chuva
não haverá espetáculo.
PROGRAMA 18

ENSAIO ABERTO
Os sete brotinhos — Texto e direção de Flávio
Marinho. Com Cininha de Paula, Fernando Eiras e
Anderson Müller. Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Moraes. 824. Ipanema (247-9794). 5" a sáb.. às 21h30.
Dom., às 20h. CRS 500.
ÚLTIMOS DIAS
Terror na Praia/National Kid: o terror dos
incas — Texto, adaptação e direção de Alexandre
Reeis e Lucü dc Custro. Com Cláudiu Borioni, Alexandre Regis e Luca de Castro. Teatro Tereza Rachel.
Rua Siqueira Campos. 143, Copacabana (235-1113).
6a e sáb.. á meia-noite, e dom., às 22h30. CRS 600.
Até domingo.
Betty Blue — Versão teatral do romance de Philippe
Djian. Adaptação e direção de Franncis Mayer. Com
Monique Curi e Fernando Wellington. Teatro Suam.
Praça das Nações. 88-A. Bonsucesso (270-7082).
Sáb.. às 21 h. e dom., às 20h30. CRS 400. Duração:
lh20. Até domingo.
PROMOÇÃO
O cortiço/ 1a parte — De Aluisio Azevedo. Direção e adaptação de Sérgio Britto. Com Tonico Perei-

ra, Edyr de Castro e outros. Teatro Delfim. Rua
Humaitá, 275, Humaitá (286-1497). 5a, às 21h. CRS
500. Duração: lh45. Quem assistir aos dois espeláculos na mesma semana terá um desconto de 25% na
compra dos dois ingressos.
Leia mais no Atenção.
O cortiço/ 2" parte (A História da República)
— Direção e adaptação de Sérgio Britto. Com Nildo
Parente. Enio Santos e outros. Teatro Delfim. Rua
Humaitá. 275. Humaitá (286-1497). 6a. às 21h. CRS
500. Duração: 2h. Quem assistir aos dois espetáculos
na mesma semana terá um desconto de 25% na compra
dos dois ingressos.
Leia mais no Atenção.
Meus prezados canalhas/O Evangelho de Tomás e a versão de Tadeu — De João Uchôa
Cavalcanti Neto. Direção de Gracindo Júnior. Com
Othon Bastos. Edwin Luisi e outros. Teatro dos
Quatro. Shopping da Gávea. Rua Marquês de São
Vicente, 52 2° andar. Gávea (274-9895). 4a a sáb.. às
21 h, e dom., às 20h. CRS 600 (4a). C*RS 800 (5a e 6a) e
CRS 1 mil (sáb. e dom.). Duração: lh40. Ingressos a
domicilio pelo tel. 221-0515. Promoção: quem assistir
ao espetáculo esta semana estará concorrendo a bolsas
de estudos, que serão sorteadas após o espetáculo de
domingo.
12 11 a 18 11 1993

TEATRO

Clássicos

sem

cheiro

gregas e clássicos sem chciTragédias
ro de naftalina. Assim Eduardo
Wotzik concebe a peça Tróia, em cartaz
no CCBB, e da mesma forma Moacyr
Chaves dirige Fausto, no Cacilda Becker. Os dois incluem elementos modernos nas montagens para evitar o mofo
causar em
que textos antigos podem
espectadores contemporâneos demais.
Tróia traz Camila Amado, Clarice Niskier e Cristiana Oliveira numa adaptaVVotção de As troianas, de Eurípedes.
ShFernanda
e
zik (Geração Trianon)
noor, do Centro de Investigação
Teatral, andaram fuçando arquivos emextratos de Hècupoeirados e juntaram
ba e Helena. Tudo sem muita firula

PROMOÇÃO
O cortiço/ 1a parte e O cortiço/ 2» parte (A
História da República) — De Aluisio Azevedo.
Direção e adaptação de Sérgio Britto. Com Nildo
Parente. Enio Santos e outros. Teatro Delfim. Rua
Humaitá. 275. Humaitá (286-1497). Sáb.. ás 19h. e
dom., ás 18h. CRS 600 (uma peça) e CRS 800 (as
duas). Duração: 3h45.
? Leia mais no Atenção.
Mi mi. uma adorável doidivanas — De Camilo
Attila. Direção de Odávlas Petti. Com Elizabeth Savalia. Renata Fronzi e outros. Teatro Clara Nunes,
Shopping da Gávea, Rua Marquês de Sào Vicente.
52 3o andar. Gávea (274-9696). 5', ás 17h30 e 21 h. 4"
e sáb.. ás 21 h: dom., ás I9h. CRS 700 (4' a 6') e CRS
900 (sáb., dom., feriados e vesperais de 5*). Pessoas
com menos cie 22 anos têm desconto de 50%. Ingressos
a domicilio pelo lei. 221-0515. Duração: Ih30.
A infidelidade é coisa nossa — Texto e direção de
Gugu Olimecha. Com Solange Couto e André Sabino. Teatro América. Rua Campos Sales. 118. Tijuca
(567-2027). 6 a e sáb.. às 21 h30. Dom., ás 20h30 CRS
600 (6a) e CRS 700 (sáb. e dom.). Descontos de 50%
para pessoas com mais de 60 anos. Os 30 primeiros que
chegarem ao teatro tomarão uma taça de vinho com o
elenco. Duração: lh20.
12/11 a 18 11 1993

de

naftalina

cenográfica. A história: Hércuba, depois da conquista de Tróia pelos gresuportar o
gos, vira ex-rainha e tem que
de GoeFausto,
Já
triunfo de Helena.
the, conta a angústia de um dos heróis
mais bem construídos da literatura.
Moacyr Chaves quebra o classicismo do
texto com uma surpresa: a participação
do sambista Zezé, da Unidos do Viradouro. Fausto cai no samba. (L.H.)
Tróia — Teatro 1 do Centro Cultural Banco do
Brasil Rua 1" de Março. 66, Centro (216-0237). 6*
a dom., às 19h. Sáb.. ás 21h. CRS 400 e CRS 200
(estudantes).
do Catete.
Fausto — Teatro Cacilda Becker. Rua
20h. CRS
às
dom.,
e
21h,
às
sáb.,
6a
a
Catete.
338,
500.
O fiel camareiro — Texto de Ronald Harwood.
Direção de Paulo Afonso de Lima. Com Fábio Sabag
e Leonardo Franco. Teatro Villa-Lohos. Avenida
Princesa Isabel. 440. Copacabana (275-6695). 5*, às
I7h e 21h. 6a e sáb.. às 2lh. Dom., às 20h. CRS 650
(5", 6a e dom.), CRS 850 (sáb.). Promoção: estudantes
da UNE e Uhes têm 50% de desconto. Pessoas com
mais de 60 anos têm desconto de 50°/o nas sessões de
quinta.
Casamento complicado — De Fernando Reski e
Mario Faini. Direção de Mário Faini. Com Zaira
Zambelli. Marco Pimentel e Mário Faini. Teatro Ses
do Engenho de Dentro, Avenida Amaro Cavalcanti,
1.661, Engenho dc Dentro (249-1391). 6a e sáb.. às
21 h. Dom., às 20h. CRS 300 (6a) e CRS 400 (sáb. e
dom.). Desconto de 50% para comerciários, estudantes
e pessoas com mais de 60 anos.
Brasil, mostra a tua crônica — Crônicas, poesias
e músicas de Fernando Sabino, Carlos Eduardo Novaes e Sérgio Cabral. Com Alessandra Oliveira e
Ricardo Pavão. Casa do Tá A'a Rua. Avenida Mem
de Sá. 35. Centro. 5a a sáb.. às 21 h30; dom., às 20h30.
CRS 400. Estudantes com carteira da UNE e da Uhes
pagam meia. Duração: I h 15.
As primícias — De Dias Gomes. Com Bemvindo
Sequeira. Bete Mendes e outros. Teatro João Caetano. Praça Tiradentes, S/n°, Centro (221-1223). 4a a
sáb.. às 21h. e dom., às 19h. CRS 400 (4a e 5a). CRS

Cristlana Olivaira
600 (6a) e CRS 800 (sáb. e dom.). Desconto de 50%
para estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Preços
promocionais para grupos pelo tel. 259-4726. Ingressos
a domicilio pelo tel. 221-0515. Duração: lh20.
Escola dos amantes — Baseado no original de
Moliére. Direção de Victor Villar. Com Eloisa Soares. Luiz Pedrosa e Paulo Renato. Casa França-Braj/7. Rua Visconde de Itaborai, 78, Centro (253-5366).
6a a dom., às 19h. CRS 500. Pessoas com mais de 60
unos, estudantes e noivos têm 50% de desconto, uuração: 1 h 15.
INGRESSOS A DOMICÍLIO
Charity, meu amor — Tradução de Flávio Marinho. Direção de Gene Foote e André Valli. Com
Márcia Albuquerque, Magal e outros. Teatro Ginástico. Rua Graça Aranha. 187. Centro (220-8394). 4a a
6a. às 19h: sáb.. às 21 h: e dom., às 20h. CRS 950 (4a);
CRS 1.200 (5a, 6a e dom.) e CRS 1.500 (sáb.). Ingressos a domicilio pelo lei. 221-0515. Duração: 2h.
? Leia mais no Atenção.
Entre amigas — De Maria Duda. Direção de Cecil
Thiré. Com Regina Restelli. Clara Garcia e outras.
Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos. 143, Copacabana (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. Ingressos a domicilio pelo tel.
221-0515.
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INGRESSOS A DOMICÍLIO
— Texto e
Como encher um biquíni selvagem
direção de Miguel Fulubellci. Com Cláudia Jimcnez.
Teatro Casa Grande. Avenida Afrânio de Melo Franco 290. Lcblon (239-4046). 5'. às 21h30; 6" e sáb., às
22h; e dom., às 21h. CRS 1 mil (5J). CRS 1.200 (6a e
dom.) e CRS 1.500 (sàb.. feriados c véspera de feriado). Ingressos a domicilio pelo lei. 221-0515. O espetaculo começa rigorosamente no horário e não será
lh30.
permitida ci entrada apôs o seu inicio. Duração:
Leia mais no Atenção.
Querido mundo — De Miguel Falabella e Maria
Carmem Barbosa. Direção de Miguel Falabella. Com
Joana Fomm e Otávio Augusto. Teatro Vannucii,
Shopping da Gávea, Rua Marquês de Sào Vicente,
52/3° andar. Gávea (274-7246). 5» e 6a. às 21 h; sàb., às
20h e 22h; e dom., às 20h. CRS 1 mil (5a e 6a) e CRS
1.200 (sáb. e dom.). Ingressos a domicilio pelo lei.
221-0515. Duração: lh40.
Leio mais no Atenção.

V

CONTINUAÇÃO
O Livro de Jó — Adaptação de Clara Góes. Direção
de Moacyr Góes. Com Leon Góes e Floriano Peixoto. Teatro Glória. Rua do Russel. 632, Glória (2456a
5527). 5a a sáb., às 21 h. Dom., às 20h. CRS 500 (5a,
e dom.), CRS 700 (sáb.).
Leia mais no Atenção.
O futuro dura muito tempo — Baseado no livro
de Louis Althusser. Direção de Márcio Vianna. Com
Rubens Corrêa e Vanda Lacerda. Teatro Glaucio GilL
Praça Cardeal Arcoverde, s/n°, Copacabana (2377003). 5a, às 21h30; 6a e sáb., às 20h; e dom., às 19h.
CRS 800 e CRS 400 (estudantes). Duração: lh40. O
espetáculo começa rigorosamente no horário e não será
permitida a entrada cipós o seu inicio.
Leia mais no Atenção.

ATENÇAO
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— A trama de Miguel
Miguel
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Querido mundo
e
dramáticas
dramaUcas^e
situagoes
situações
alterna
a
la
bell
I Falabella
Fa
cômicas em torno de Oswaldo (Otávio
Augusto) e Elza (Joana Fomm). Ele é
um engenheiro fracassado. Ela, uma dona de casa frustrada. Os dois se enconexploI tram num prédio
predio em que acaba de expiodir o botijão de gás.
Adaptagao (feita por
Jo — Adaptação
O Livro de Jó
Clara Góes) do texto bíblico sobre o
Deus.
pastor que tem sua fé testada por
Floriae
Góes
Leon
atores
No palco, os
no Peixoto, num bom jogo corporal,
musica
1 utilizam versos de cordel sobre música
o
ao
9 v , %
Tiso
Wagner
de
público
publico o
para passar
|I|»«
O
|
diabo.
e
%
Deus
clima do desafio entre
Luiz,
crítico
critico de teatro do JB, Macksen
"A
cenica
*1
elaboragao cênica
sensível
sensivel elaboração
aprovou:
dos
num
transforma
Goes o
de Moacyr Góes
i
i
diretores com grande capacidade para
para
criagao."
¦fej
discutir o processo de criação."
biquini selvagem —
Como encher um biquíni
biquini com
Claudia Jimenez enche um biquíni
I seu corpinho pleno e absoluto dando
vida a nove personagens. Num pique
pique
uma
desde
encarna
a
atriz
ensandecido,
rebelde
psicanalista em crise com a filha
busca
aerobica em busca
I até
ate uma adolescente aeróbica
de
Falabella.
Falabella.
é
e
diregao
da fama. A direção

Segundas intenções — Texto de Barry Creyton.
Direção de José Renato. Com Maria Zilda Bethlem e
Stepan Nercessian. Teatro Teresa Rachel. Rua Siuueira Campos, 143, Copacabana (235-1113). 5* a
sáb.. às 21 h. Dom., às 19h. CRS 1 mil (5a), CRS 1.200
(6a e dom.) e CRS 1.500 (sáb.). Duração: lh40.
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Narizes vermelhos — Texto e direção de Luiz
Carlos Góes. Com Thais Portinho e Isolda Cresta.
Teatro Posto 6. Rua Francisco Sá, 51, Copacabana
CRS
(287-7496). 5a a sáb.. às 21 h30. Dom., às 20h.
400 (5a). CRS 450 (6a) e CRS 500 (sàb. e dom.).
Duração: 1 h 20.
Barrados do baile — Musical juvenil de Cláudio
Althiery. Direção de Rubens Lima Júnior. Com Henrique Farias, Janaina Diniz Guerra, Aretha e outros.
Teatro Henriqueta Brieba, Tijuca Tênis Clube. Rua
Conde de Bonfim. 451, Tijuca (268-1012). 6a a dom.,
às 21 h. CRS 500. Duração: lh20.
Barrados do baile — Musical juvenil de Cláudio
Althiery. Direção de Rubens Lima Júnior. Com Henrique Farias. Janaina Diniz Guerra, Aretha e outros.
Teatro BarraShopping, BarraShopping. Avenida das
Américas. 4.666. Barra da Tijuca (325-5844). 3a, 4a e
5a. às 19h CRS 500. Duração: lh20.
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Charitv, meu amor — Versão brasileira
de uma superprodução musical tipicamente Broadway. Gene Foote. ex-colea peça, sob
guinha de Bob Fosse, dirige
supervisão de Marilia Pêra. E o ex-amante latino Magal é o centro das atenAlbuções. O papel-titulo cabe a Márcia
querque.
— Depois de
O futuro dura muito tempo
Rubens
passar anos encarnando Artaud.
impeAlthusser
um
Corrêa personifica
interpretacável. numa de suas grandes
Márcio
ções no teatro. Adaptação de
filósofo
do
Vianna resgata o depoimento
Louis Althusser sobre o dia em que as-
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sassinou sua mulher.
O cortiço — O diretor

Sérgio Britto
dividiu O cortiço, de Aluisio Azevedo,
em duas partes: a primeira fala do Rio
de Janeiro do século passado, às vésperas da Abolição da Escravatura. A parte
2 adapta a história de Aluisio à História do Brasil, aventurando-se por Getúlio Vargas, JK. Fernando Collor e outros detalhes que o livro não contém.
na
Quem assistir aos dois espetáculos
mesma semana tem desconto no preço
dos ingressos.
———^i k-

Joana Fomm •
Otávio Augusto
•m 'Querido
mundo', d*
Falabella:
uma mistura
da comédia
com drama
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A atriz Claudia
Jimonaz na
comédia 'Como
anchar um biquíni
selvagem': um
pique ansandacido
para dar vida a
nova personagens
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TEATRO

CONTINUAÇÃO
A missão — Texto de Heiner Muller. Direção de
Luiz Fernando Lobo. Com a Companhia de Ensaio
Aberto. Paço Imperial* Praça 15 de Novembro, 48.
Centro (224-2407). 5a a dom., às 19h30. CRS 500 e
350 (classe artística).
Coração adolescente — Concepção e direção de
Limachem Cherem e Eduarda Maia. Com o Grupo
Tapume. Teatro da Praia. Rua Franeiseo Sá. 8S.
Copacabana (267-7749). Sáb. e dom., às 19h. CRS
500. Duração: lh. O espetáculo começa rigorosamente
no horário.
Teatro nu — Texto de Paulo Poeta. Direção de Iran
Leal. Com Gerònimo Campos e Thiana Bastos. Teatro Noel Rosa, Avenida 28 de Setembro. 109. Tijuca
(248-0247). Sàb.. às 21 h. Dom., às 20h. CRS 300.
Duração: lhlO.
Trair e coçar é só começar — De Marcos Caruso.
Direção de Atilio Riccó. Com Renata Laviola. Roberto Frota e outros. Teatro Sesc da Tijuca. Rua
Barão de Mesquita. 539. Tijuca (208-5332). 5a e dom.,
às 20h30. 6" e sàb., às 21h. CRS 600 (5a e 6a) e CRS
700 (sàb. e dom.).
O retrato de Dorian Gray — Adaptação da obra
de Oscar Wilde. Direção de Flàvio Lofego. Com
Célio Rentroia e Adriana Tolentino. Teatro Ziembinskv. Rua Urbano Duarte. 30. Tijuca (228-3071). 5a
a sàb", às 19h. CRS 500. Duração: 1 h 15.
Cândido ou O otimismo — Texto de Voltaire.
Adaptação e direção de Luiz Arthur Nunes. Com o
Núcleo Carioca de Teatro. Teatro Glauce Roclta.
Avenida Rio Branco, 179, Centro (220-0259). 4a a 6a,
às 19h. Sàb.. às 21h. Dom., às 20h. CRS 500 (4a. 5a e
6*) e CRS 600 (sáb. e dom.). Duração: 2h.
Ed Mort. um detetive brasileiro — Baseado em
texto de Luis Fernando Veríssimo. Adaptação e direção Fernando Lyra Reis. Com Nizo Neto. Teatro da
Praia, Rua Francisco Sã, 88, Copacabana (267-7749).
5a a sàb., às 21 h30. Dom., às 20h. CRS 500 (5a). CRS
600 (6a e dom.) e CRS 700 (sàb.).
Lições de amor — Texto espiritualista de Luciano
Pereira. Direção de Angélica Signor. Com Marcelo
Sonsin, Luciano Pereira e Maria Serpa. Teatro Operon, Rua Sargento João Lopes. 315. Ilha do Governador (393-9454). 6a e sàb.. às 21 h. Dom., às 20h.
CRS 600. Duração: lh 10.
Zumbi — Adaptação do texto de Augusto Boal. Edu
Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Direção de Bernardo Belford. Com Ruth de Souza. Espaço III do
Teatro Villa-Lobos. Avenida Princesa Isabel. 440
(275-6695). 5a a sàb., às 21h, e dom., às 20h30. CRS
400. Duração: lh40.
Pequena História do mundo para 100 atores
Texto e direção de Domingos Oliveira. Anfiteatro
do Planetário da Gávea, Avenida Padre Leonel França, 240, Gávea (274-0096). Dom., às 20. CRS 400.
Duração: IhiO.
1999 _ Texto e direção de Márcio Vianna. Com
Carla Marins, Cláudia Mele e o Centro de Exercício
de Utopias. Teatro Glaucio Gill. Praça Cardeal Arcoverde, s/n°. Copacabana (237-7003). 4a e dom., às
2lh30; 6a e sàb.. às 22h30. CRS 800 e CRS 400
(estudantes).
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MIGUEL FALABELLA
TEXTO E DIREÇÃO
^
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TEATRO

CONTINUAÇÃO
O beijo da modernidade — De Elias Antoine.
Direção de Alex Covola. Com Hudson Alentejo e
Noeh Zagall. Teatro Cisar Fahri. Grajaú Tênis Cluhe. Grajaú. Rua Engenheiro Riehard. X3 (577-2365).
Sáb., as 21 h. e dom., as 20h. CRS 250. Duração:
1 h I 5.
Lusidíada — Textos de Camões e Fernando Pessoa.
Direção de Marco Justo. Com Ângela Machado, Lu
Gondim e Rohson Marciano. Museu Histórico Nacionul, Praça Marcchal Âncora, s/n°. Centro (2402092). 5J e 6", ás lKh, e sáb., ás 16h. CRS 350.
O inimigo — Adaptação de conto homônimo dc
Rubem Fonseca. Direção de Bernardo Jablonski.
Com Luiz Carlos Tourinho e Leonardo Bríeio. Te atro Tablado, Avenida Lineu de Paula Machado. 795.
Lagoa (294-7X47). 6a e sáb., ás 21h. e dom., ás 20h30.
CRS 400.

0

A obscena Sra. D — De Hilda Hilst. Direção de Eid
Ribeiro. Com Vera Fajardo e Rubens Araújo. Casa
da Gávea, Praça Santos Dumont. 116. Gávea. (2393511). 5a a sáb.. ás 21h. e dom., ás 20h. CRS 600.
Eros uma vez — Texto e direção de Evandro Mesquita. Com Cristiana Mesquita e Íris Bustamante.
Teatro Sesc da Tijuea. Rua Barão de Mesquita. 539.
Tijuca (208-5332). Sáb. e dom., ás 18h. CRS 400.
Por falta de roupa nova passei o ferro na
velha — Texto e direção de Abílio Fernandes. Com
Henriqueta Brieba e Chico Silva. Teatro Suam. Praça
das Nações, 88. Bonsucesso (270-7082). 6a e sáb.. às
21 h. e dom., às 20h30. CRS 400 (6a e dom.) e CRS 500
(sáb.). Duração: lh40.
Amantes confidenciais — De Jean Claude Carrière. Direção de Gilberto Gawronski. Com Cissa Guimarães e Rogério Fabiano. Teatro da UFF. Rua
Miguel de Frias, 9, Niterói (717-8080/ ramal 300). 5a
a dom., às 21 h. CRS 700. Duração: 1 h 15.

BANCO DO BRASIL
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Além da vida — Direção de Augusto César Vanucci.
Com Felipe Carone. Renato Prieto e outros. Teatro
Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93. Flamengo (2258846). 5a a sáb.. às 21 h; dom., ás 19h. CRS 400 (5a) e
CRS 500 (6a a dom.). Duração: lhIO.
Banana split — Roteiro de Sandro Cardoso. DireVitor Hugo e
ção de Desmar e Paula Horta. Com
Shopping da
Vanucci.
Carolina Dieckman. Teatro
52 3o andar.
Vicente.
São
de
Marquês
Gávea, Rua
Gávea (274-7246). 5a. ás 17h. e 6a. às 18h. CRS 400.
Duração: 1 h 15.
A história é uma história (e o homem é o
único animal que ri) — De Millór Fernandes.
Direção de Gracindo Júnior. Com Paulo Graeindo.
Françoise Fourton e Reynaldo Gonzaga. Teatro Sesc
da Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539. Tijuca (2085332). 6a e sáb.. às 2lh, e dom., às 20h30. CRS 400.
Banheiro feminino — Texto e direção de Regiana
Antonini. Com Betânia Canuto e Cibele Santa Cruz.
Café-Bar Hipódromo, Praça Santos Dumont. 108.
Gávea (274-9720). 6a e sáb.. às 22h. CRS 150.
Escoriai —Texto de Michel Ghelderode. Direção dc
Ricardo Torres. Com Déo Garces e Celso Sisto.
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63.
Ipanema (267-7295). Dom., às 22h. 2a e 3a. às 21 h.
CRS 500.
A cantora careca — De Eugene Ionesco. Direção
de Lucrécia Iacovino. Com Rosânia Leonel e Armando Sagüi. Teatro Ipanema. Rua Prudente de Moraes.
824, Ipanema (247-9794). 3a e 4a, às 21h. CRS 400.
Duração: !h20.
Ai, quem me dera uma estação de amor/Vinicius de Moraes — Roteiro e direção de Lúcia
Coelho. Com Ju Cassou e Ricardo Barros. Teatro
Laura Alvint, Avenida Vieira Souto. 176. Ipanema
Ih.
(267-1647). 3" e 4a, às 21h. CRS 500. Duração:
A gente não tem cara de babaca — Inspirado na
obra de Gonzaguinha. Dc Zecarlos Moreno e Claudia 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. Gávea (274-7246). 3a e 4a. às
19h. CRS 400.
Beijo de humor (teatro a domicílio) — Texto e
direção de Irene Ravache. Com Raul Orofino. Telefone para contato: 286-8990. Duração: Ih.

Direção: l I.YSSKS CRI/
TEATRO COPACABANA PALACE
Av. N.S. de Copacabana, 313 - lei: 257-08S1
- Sah. 20 e 22:00 HS
Quinta á Domingo ãs 21:00 HS
O L ROCA RI)

CHKQIK OI RO
20 fr dedesc.

Cl RTA
TKMPORADA

Viagem

APOIO CULTURAL
H-

If

Localiza:::

transobrasil.

Sm

4a
E

feira

O PÚBLICO INDICA

no

seu
JB

"

GRÁTIS
f

Quando
um

contar

conto

custa

um

não
conto

15 semanas, uma trupe animada
Hávem promovendo uma maratona de
leitura no Centro Cultural Banco do
Brasil. O projeto entra agora em seu
último mês. O Grupo Morandubetá, que
reúne quatro contadores de histórias
(Benita Prieto, Celso Sisto, Eliana Yunes
e Lúcia Fidalgo), leva o público infantil
a uma viagem pela literatura com o projeto Contar e Ler na Biblioteca. Neste
sábado, cada leitor-guia conta três histórias, nas salas de leitura do centro cultural. O programa terá também a convidada Fernanda Lobo, lendo Sua avó, meu
basset, de Sylvia Orthof, entre outros
textos. Celso Sisto lê Eco e Narciso, uma
adaptação de Samir Meserani, Chapéu: i-,
nho vermelho de raiva, de Mário Prata e
365
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O Grupo Morandub«tá: 'Contar • l«r\ no CCBB, ontra om suas últimas semanas

dias

de novo?!, do próprio Sisto;
Benita Prieto ataca de O sonho da vaca,
de -Sônia Junqueira, O saci e o curupira,
de Joel Rufino dos Santos, e A bruxa, de
Samir Meserani. Completando a manhã

SEXTA
Coral — A Associação de Canto Coral, sob a direção
artística de Clèofe Person de Mattos e regência de
Maurilio Costa, apresenta, nesta sexta, ás 20h30. na
Catedral Metodista do Rio de Janeiro (Praça José de
Alencar. 4, Flamengo), a Missa de Nossa Senhora
para o dia 2 de fevereiro, de autoria do Padre José
Maurício Nunes Garcia. Solistas: Vitória de Freitas
(soprano), Ione Guimarães (contralto). Henrique
Praça (tenor) e Ezequiel Decotelli (baixo). Paticipação de Jorge Soares (contrabaixo) e Regina Lacerda
(órgão).
Humor — O ator David Pinheiro, que interpreta o
personagem Sambarilove (aquele que volta e meia dá
presentes para o mestre Chico Anysio) na Escolinha
do Professor Raimundo, se apresenta nesta sexta-feira,
às 19h. na Praça de Alimentação do segundo piso do
Niterói Shopping (Rua da Conceição, s n°. Centro,
Niterói). Comemorando seus 22 anos de carreira, o
comediante conta histórias e promove as costumeiras
gags que faz no programa de televisão.
SÁBADO
Capoeira — A partir das 16h. no Parque Garota de
Ipanema, no Arpoador. a festa é dos berimbaus: os
alunos de capoeira do Colégio Isa Prates vão receber
seus apelidos, numa festa conhecida como batizado.
Na roda. eles jogam capoeira com o professor e
recebem um novo nome. Atletas de vários estados
(São Paulo. Rio Grande do Norte. Piaui. Pernambuco. Paraiba. Pará. Goiás. Ceará. Maranhão. Bahia e
Minas Gerais) estarão presentes. Haverá ainda a
troca de cordas. Os professores de capoeira do Colégio Isa Prates — Cliá preto e Bacalhau — pertencem
ao Grupo Abadá. que tem como presidente o folclòrico Mestre Camisa.
Sábados no Arpoador — O projeto da Fundação
Rio Esportes começa, no Parque Garota de Ipanema.
12 II a 18 II 1993
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literária, Lúcia Fidalgo mostra Mulheres
de coragem, de Ruth Rocha, Ai, Ioiô. de
Fernando Portela, e Madrasta, de Alan
Alves de Carvalho.

Show

de

MPB

Comemorando os
sete anos da Rádio
FM 105, estrelas da
MPB vão se apresentar na Praça do
Canhão, em Realengo, a partir das lOh
deste domingo. O
show vai reunir noAlceu Valença
mes como Alceu Valença. Alcione e a dupla Leandro & Leonardo. além da bateria da Mocidade
Independente de Padre Miguel. Tudo isso
sob o comando dos locutores da FM 105.
A produção do evento avisa: o show é
grátis, mas quem puder e quiser colaborar
com a campanha contra a fome. deve levar
um quilo de alimento não perecível.

às 8h. com aula de lai-chi-chuan: segue com aula de
iniciação á capoeira, com Mestre Camisa; às 17h,
teatro infantil com a peça Cão Totor. e. ás 18h. duas
horas de dança de salão com instrutores da Academia
Maria Antonieta.
Sábados na Penha — O Parque Ari Barroso, na
Penha, recebe a programação do projeto da Fundação Rio Esportes: ás 7h. aula de tai-chi-chuan; ás 8h.
aula de ginástica: às lOh. aula de iniciação à capoeira,
com Mestre Hulk: às 17h. teatro infantil, com a peça
Chã com pão. bolacha não, e. ás 18h. aula de dança de
salão com instrutores da Companhia Aérea de Dança

? Contar e Ler na Biblioteca — Centro Cultural
Banco do Brasil. Rua Io de Março, 66. Centro
(216-0237). Sáb.. às llh. Retirada de senhas no
balcão térreo do CCBB a partir das lOh. Até 27 de
novembro. Grátis.
Bodyboarding — A Associação de Bodyboarding
do Recreio dos Bandéirantes realiza a quarta e última
etapa de seu campeonato, neste sábado e domingo, a
partir das 9h. na Praia da Macumba (em frente ao
trailer Waikisol).
Sábados em Santa Cruz — O Centro Esportivo do
Colégio dom Othon Mota (Rua Felipe Cardoso. 323.
Santa Cruz) abriga o projeto da Fundação Rio Esportes, que começa com aula de ginástica, às 8h. Às
9h. iniciação à capoeira: às 17h. teatro infantil, com a
peça Branca de Neve. e, às 18h. duas horas de aula de
dança de salão, com instrutores da Academia Robertão.
Show — O conjunto Sayonara se apresenta às 21h.
na Praça Narciso Luzes, no bairro Jardim São Jorge,
em Campo Grande.
Brincando na Rua — O projeto itinerante da Fundação Rio Esportes parte para a Associação de Moradores do Parque Felicidade (Praça da Independência, 1. Bangu). com recreação das 9h às llh e
apresentação da peça infantil Eugênio, o gênio, ao
meio-dia.
Palhaço Saca Rolha — Acompanhado de um músico e 13 bonecos, o palhaço Saca Rolha conta histórias. promove brincadeiras e diverte as crianças com
música e poesia. Ele estará, a partir das 17h. no
Parque Ari Barroso, na Penha.
DOMINGO
Teatro de Bonecos — O Teatro de Marionetes e
Fantoches Carlos Werneck de Carvalho (na altura do
n° 300 da Praia do Flamengo) recebe o grupo Animasolo. com a peça Bonecos, música, movimento, ás lOh.
Brincando na Rua — O projeto itinerante da Fundação Rio Esportes vai agitar o Núcleo dos Amigos
de Pompéia (Rua Toscana. esquina com Rua Itaici.
em Ricardo de Albuquerque): das 9h às llh. tem
recreação infantil, e. ao meio-dia. apresentação da
peça Eugênio, o gênio.
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EVENTO

to o Shopping Internacional — pela
primeira vez na feira — venderá resíduos da Feira do
ano passado e de
produtos importados de diversos paises. Outras boas
novidades são o
porto livre do estande do Panamá, que
terá produtos eletrônicos a preços

Shopping
ao

redor

do

mundo

volta ao mundo em 500 estandes.
A Até domingo, quem for à 33a Feira da Providência, no Riocentro, pode encontrar um pouquinho de cada
um dos cinco continentes e dos 35
países presentes. Estandes nacionais
(27 estados) e estrangeiros se espalham em 72 mil metros quadrados.
Uma fazendinha — onde ocorrerá o
Io Circuito Peão de Boiadeiro do Rio
de Janeiro —, um parque de diversões
e uma praça da alimentação embalam
as compras de objetos, brinquedos,
bebidas, comidas, tecidos e muitos
outros produtos em oferta.
Este ano, sob o slogan Questão de
solidariedade, a 33a Feira da Providência

tem

algumas

novidades,

como

a

estréia do estado de Tocantis como
expositor, e muitas boas notícias, co-

SERVIÇO
Local: Riocentro, Barra da Tijuca.
Dias e horários — Todos os dias. das 12h às 23h.
Até domingo.
Ingresso: CRS 300 (dá direito ao sorteio de sete
vídeos e três carros do ano — dois Escorts e um Gol)
Linhas de ônibus especiais: Os ônibus com destino ao Riocentro saem de seus pontos a partir das
1 lh. Os últimos ônibus a deixarem o Riocentro partem dos terminais A e B à meia-noite.
Terminais de ônibus no Riocentro: Terminal A
(ônibus com destino às Zonas Sul, Oeste e Centro)
Terminal B (ônibus com destino à Zona Norte). As
linhas originais do Riocentro permanecem com seu
ponto final inalterado.
Centro: Linha 119 (Praça 15/Riocentro); 175 (Estrada de Ferro/Riocentro, via Copacabana e Av. das
Américas); 268 (Praça 15 Riocentro): 179 (Estrada de
Ferro/Riocentro, via Botafogo e Av. Sernambetiba),
2113 (Castelo/Riocentro, via Barra da Tijuca).

atraentes; os restau-

mo a volta ao evento da índia, Tailândia, México, Rússia, Suíça e Senegal.
Além disso, um estande da Unicef
venderá cartões, canecas, agendas e
outros produtos da entidade, enquan-

sentes

pretodas as

barracas

nacionais,

e o Setor

Universi-

e faculdades cariocas, onde podem-se conhecer projetos e
pesquisas que vêm sendo desenvolvidos. Além disto, o público terá acesso a
•
serviços de utilidade pública, como medição de pressão e dosagem de glicose.

ACESSOS AO RIOCENTRO
Ao todo, 16 linhas de ônibus vão fazer o
trajeto entre vários bairros da cidade e o Riocentro. Dessas, pelo menos seis passam peta
Zona Sul do Rio. Mas quem for de carro também não terá problemas para estacioná-lo já
mais de 600 mil
que, além da ampla área com
—
ma
deles de área
mil
60
metros quadrados
—,
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há
um
construída
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mais de 6

\\

Hade
rw
ueus
ae Deus
Cidade
Cidaae

\

f\ \
11 \ \
11\
\ \
Jacarepaguá
\ \Jacarepagu6
11 \
Grajaú
Grajau
\
\ \\
'
\
\
s~\\
)
.9

\ \
\

//

I

RIOCENTRO
LU CL.

I*

M
ytj

Av. Emb. Abelardo
jelardo Bueno
Bueno

//

iromo

//

Cascadura: 757 (Cascadura Riocentro, via Camorim).
Alvorada: 706 (Alvorada Curicica. via Riocentro);
708 (Alvorada Curicica. via Autódromo).

Grandeur
Campo Grande
Guaratiba //
/v

Madureira. 760 (Madureira Riocentro, via Guerenguè).
Campo Grande: 854 (Campo Grande Riocentro).
Santa Cruz: 882 (Santa Cruz Riocentro).
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típicos,
em

tário, composto por
nove universidades

Rodoviária: 233 (Rodoviária; Riocentro, via Av. das
Américas).
Glória: 571 (Glória Riocentro, via Jóquei).
Botafogo: 523 (Botafogo Riocentro, via Copacabana).
Leme: 593 (Leme Riocentro. via Copacabana).
Méier: 690 (Méier/Riocentro).
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O MAPA

DOS

ESTANDES

1. Bahia/ 2. Pará/ 3. Santa Catarina/ 4. Estande
de malhas/ 8. Pastoral Penal, Pastoral do Menor, estande de alimentação/ 6. Alemanha/ 7.
Paises escandinavos/ 8. China, estande de tapetes/ 9. Bolívia, Equador, Japão, Índia/10. Natal,
estande de produtos chineses, de malhas e de
alimentação (comida árabe)/ 11. Banco do BrasiI/12. Espirito Santo/13. Rio Grande do Norte/
14. Pernambuco/18. Paraná/ 18. Rio de Janeiroí 17. Rio Grande do Sul/ 18. Goiás, estande
de tapetes e de produtos da Marinha/18. Itália,
Rádio Alvorada, estande de produtos de couro/
20. Tailândia, Marrocos, estande de produtos de
prata/ 21. Áustria, Suíça/ 22. Panamá, Senegal,
estande de malhas e de produtos chineses/ 23.
Shopping Internacional/ 24. Sergipe, Roraima/
28. Rio de Janeiro/ 28. Rio de Janeiro/ 27/28.
Rio de Janeiro/ 20. Acre/ 30. Grã-Bretanha,
Rússia, Ordem de Malta, Honduras/ 31. Holanda/ 32. Irlanda, Unicef, estande de alimentação/
33. Coord. Inter., Peru, Chile, Colômbia/ 34.
Banerj, Uruguai, México/ 38. Maranhão, estande de produtos de couro/ 38. Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul/ 37. Rio de Janeiro/ 38. Amazonas, estande de móveis/ 38. Minas Gerais/ 40.
Rondônia, Ceará, Ziraldo/ 41. Piauí, Coord. Nacional, Amapá, estande de malhas/ 42. Brechó
Redentor, estande de chocolates, de queijos
e de bordados de Ibitinga/ 43. Argentina, Açores, estande de alimentação (sorvetes) e de
produtos importados apreendidos pela Alfândega/ 44. Grécia, Polônia, estande de malhas e de
produtos chineses/ 48. Portugal/ 48. França/
47. Estados Unidos/ 48. Artesanato em madeira
e soldadinhos de chumbo feitos pela Comunidade de Emaús, estande de alimentação (chocolates, comida árabe, café, doces e salgados)/ 49.
São Paulo, Tocantis/ 80. Alagoas/ 81. Brasília/
82. Paraíba
12/11 a 18/11/1993
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Um rodeio movimenta o Rloeentro
Festa
na

'country'

fazenda
da Feira da ProvidênAFazendinha
cia tem uma grande novidade este
ano: faz parte dos eventos o Io Circuito
Peão Boiadeiro do Rio de Janeiro, com
tudo a que um bom rodeio tem direito
— locutor, berranteiro, palhaço e julgador de montaria. Esta será a terceira
etapa do Circuito Peão Boiadeiro, com
arquibancadas e arena.
Mas a fazendinha não é só o rodeio.
Dividida em três setores (Exposição e
artesanatos, do lado esquerdo do Riocentro; Alimentação e palco, lado direiro; e parte externa), a fazendinha
comporta ainda baias com cavalos de
raça, vacas, ovelha, jumentos, coelhos
gigantes e aves raras. Para matar a
fome, leitãozinho pururuca, galetos,
salsichãoe muito mais.No palco, conjuntos country embalam a festança.

Jogos e brinquedos — Um parque de diversões ao
ar livre oferece vários brinquedos, inclusive o Dancing fly, um aparelho giratório que atinge até 80
Km por hora. Montanha-russa, roda-gigante, pista de walk machine, máquinas de videogame e casa
do terror convivem com brinquedos típicos de
quermesses como tiro ao alvo, bilhar e bazuca.
Lanchonetes — França, Irlanda. Itália, México,
Peru, Portugal, Rússia e índia.
Restaurantes — Alemanha, Shopping Internadonal, Chile, China e Japão.
Cervejas — Alemanha, Holanda, Paises escandinavos e Áustria.
Vinhos — Áustria, Alemanha, Argentina, Chile,
França. Grécia, Itália, Ordem de Malta, Portugal e
Uruguai.
Uísques — Grã-Bretanha, Ordem de Malta, Irlanda e Japão.
Vodcas — Polônia, Paises escandinavos, Rússia.
Champagne — França e Rússia.
Chocolates — Grã-Bretanha, Holanda, Ordem de
Malta, Paises escandinavos, Áustria e Suiça.
Queijos — França, Holanda. Paises escandinavos e
Uruguai.
Brinquedos — Estados Unidos, Japão e China.
Instrumentos musicais — Bolívia.
Tapetes— Marrocos, Peru, Bolívia e China.
Cristais — Alemanha, Paises escandinavos, Polônia e Shopping Internacional.
Comidas típicas — Em todas as barracas nacionais
e na maioria das estrangeiras.
Produtos eletrônicos — Panamá e Shopping Internacional.
Bijuterias — Colômbia, Marrocos, México, Peru,
Senegal
Produtos de beleza — França, Polônia,
Sedas — Tailândia, Shopping Internacional. China e França.
Bordados — Ceará, Alagoas, Mato Grosso do Sul,
Pernambuco, Rio Grande do Norte.
Artigos de Natal — Alemanha, Bolivia, China,
Colômbia. Estados Unidos, Equador, Unicef e no
Shopping Internacional.
Café da manhã com tapioca — Rondônia.
Soldadinhos de chumbo — Emaús.
Cerflmica — Tocantins, Acre, Bahia, Goiás, Pará.
Livros e camisetas autografados — Barraca do
Ziraldo.
Charutos — Honduras.
Leques — Japão.
Porcelana — China.
Bicicleta — Estados Unidos.
Gravata — França, Itália e Tailândia.
Toalha — Sergipe, Honduras.
Silvio Viegas
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Quem
vai

a

boca

Petrópolis

vai deixar de lado a
Petrópolis
bandeira do império e vestir o
verde e vermelho dos galhardetes da
Itália medieval. Durante quatro dias
será feita uma homenagem aos imigrantes italianos que ajudaram a
construir a cidade no século 19. Para
a Festa D'Itália, no Palácio de Cristal (Rua Alfredo Pachá, sem n°, Centro), foi planejada uma decoração
especial, com tudo o que os italianos
merecem — música, comida, danças,
teatro (de grupos do Rio, Petrópolis
e da Itália) e vinho, é claro. A festa
começa sempre às 1 lh, com entrada
franca. O destaque do cenário é o
espaço reservado
ao restaurante,
uma réplica estilizada do Coliseu
de Roma. Outra
atração é o palco
sobre um chafariz
iluminado por 500
lâmpadas e enfeitado com a reprodução de uma
'A trapaça', de
Fellini: atração

gòndola.
Na programa-

ARRAIAL DO CABO
Exposição — Vernissage de arranjos florais da Fundação Mokite Okada. sexta, às 20h. na sala Amena
Mayall do Centro de Cultura Manuel Camargo (Av.
da Liberdade s n". Centro).
Cinema — No sábado, a partir das 18h. exibição do
filme O último grande herói, também no Centro de
Cultura.
Show — Domingo, vários músicos de Arraial e de
outras cidades se reúnem a partir das 20h. no Centro
Cultural Manuel Camargo.
BÚZIOS
li Mangalarga Búzios — Neste final de semana
prolongado haverá cavalgadas pelas praias, exposição e leilão de cavalos da raça Mangalarga Paulista.
No domingo, a cavalgada de cerca de 30 quilômetros
começa ás 9h30 e vai até as I3h. Para participar é só
chegar ao Centro Hipico de Búzios (Rua Bento Ribeiro Dantas, s n°. Praia Raza). a partir das 8h. Na
volta, os participantes poderão almoçar no próprio
Centro Hípico, que dispõe de restaurante a Ia carie.
Às IHh os cavalos que serão leiloados estarão em
exposição. As 21 h começa o leilão.
FRIBURGO
Jazz — Inauguração do Friburgo Jazz Club. no
terraço do Hotel Sanjaya (Av. Alberto Braune 58). A
casa tem 150 lugares e funciona de quarta a domingo,
a partir das ISh. com música ambiente em CD e
videoclipes. Após as 21 h. apresentação de grupos de
jazz e Bossa Nova. Neste final de semana, a atração é
o conjunto Art Beat Quinteto. A casa estará aberta
também para os não sócios. Quem quiser se associar
deve ligar para (0245) 22-9266.
PROGRAMA 26

Palácio de Cristal: 'Festa D'ltálla'

ção estão incluídas duas exposições e
um Festival de Cinema Italiano. As
mostras são A Carnevali di Veneza e
Roma: I Colore ciei tempo, esta última com fotos a cores de Salvatore
Sciré. As exposições estão abertas,
das 9h às 12h e das 14h às 18h30. no
Centro de Cultura (Praça Visconde
de Mauá. 305). O Festival de Cinema
Italiano, também no Centro, exibirá
na sexta-feira A trapaça. de Fellini;
no sábado. A família, de Ettore Scola. e, no domingo. Cinema Paradiso,
de Giuseppe Tornatore. As senhas
serão distribuídas 15 minutos antes
de cada sessão, marcada para as 18h.
Os italianos também marcam presença no encerramento do festival de
teatro D'outras terras, com a presença do grupo Due Mondi {leia texto
no serviço abaixo).

Exposição — As telas de Maria Dulce Cõrner, as
porcelanas e vidros de Maria Helena M. Einsiedier e
os artesanatos de Eduardo Cõrner Watson estarão
expostos no Salão Nobre do Nova Friburgo Country
Clube (Parque São Clemente, s n°). A partir de sexta
até o dia 21. das 14h às 22h.
Comida Francesa — Depois de tantas badalações
em Friburgo. é preciso repor as energias. A dica è
saborear uma boa picanha na tábua com batatas
gratinadas ao molho de mostarda e alho no restaurante Lc Bon Bec (Estrada Rio Friburgo. BR 115.
Km 70. (0245)42-1103). especializado em comida
francesa. O prato sai por CRS 2.400 e pode ser
dividido por duas pessoas.
PETRÓPOLIS
Teatro — O Festival D'outras terras, que começou em
maio deste ano. chega ao fim neste fim de semana,
com apresentações do grupo teatral italiano Due
Mondi, que se apresenta no pais pela primeira vez.
Ele mostra por que é considerado um dos mais
instigantes grupos de investigação teatral do mundo
em montagens no Museu Imperial (Rua da Imperatriz. 220). sexta, às 21 h. Outra atração do fim de
semana é o grupo sergipano Imbuaça. dirigido por
Fernando Peixoto. Maiores informações e programação completa pelo tel. (0242) 42-7012 (ramal 28) ou
diretamente no Museu Imperial (Rua da Imperatriz.
220. Centro).
M úsica — O tenor Paulo Queiroz e o pianista e
maestro Larry Fountain se apresentam neste sábado,
na Sala Especial do Museu Imperial (Rua da Imperatriz. 220. Centro), às 19h30. No programa, árias de
óperas e canções de câmara de Handel. Mozart.
Tchaikovskv. Bizet e Rachmaninoff.

NINJA
Ninja Gaiden III — Phanton e compatíveis. 7 fases
(divididas entre 1 c 4 etapas). 1 jogador. Lançamento
Nintendo.
O jogador deve derrotar o falso Ninja Jaquio. que
matou covardemente a namorada do jovem Ninja
Riu Nabuse. Para alcançar seu objetivo, você pode
utilizar armas de fogo e poderosos feitiços, além de
enfrentar inesperados inimigos na floresta, no deserto. em lençóis d'água e laboratórios. Na fase final,
acontece o embate decisivo e você deve lutar contra o
assassino.
The Secret of Shinobi — Master System. 4 fases. 1
jogador, joystick. Lançamento Tec Toy.
O famoso Mestre Ninja Joe Musashi está de volta
para vingar a morte de um amigo. Nesta aventura
contra gangues de Nova Iorque, você contará com a
ajuda de seu cão Yamato. Em cada fase. os chefes das
gangues irão atacá-lo impiedosamente. Os ataques
seguem um padrão que permite a você evitá-los com
maior facilidade. Não dispense a ajuda do fiel cão
Yamato.
Kung Fu Kid — Master System, lançamento Tec
Toy
O jogador comanda Wang. um discípulo colocado
à prova e que possui um poderoso talismã. Wang
precisa vingar a morte de seu mestre. Tayron. Para
isto. enfrenta o diabólico tirano Madanda. escondido
no castelo de Lion.
POLICIAL
Streets os Rage — Mega Drive. 8 fases. I ou 2
jogadores, joystick normal.
As ruas de uma metrópole tomadas por criminosos compõem o cenário deste game — um jogo de
muita luta de rua e ação em confronto com punks.
mutantes e lutadores de Kung Fu. Eles brigam em
shopping centers. praias, favelas, fábricas, construções. elevadores e no escritório de um chefão.
Streets of Rage II — Mega Drive. 16 mega. I ou 2
jogadores. 8 fases. Lançamento Tec Toy.
As ruas estavam calmas, os habitantes tranqüilos.
Mas, após o sumiço de Adam, as ruas e praças foram
tomadas pelas gangues de motoq-ieiros que aterrorizam a vida dos habitantes. Axel e Blase precisam
encontrar Adam e enfrentar mais uma vez o Sindicato do Mr-X.
MEDIEVAL
Lord of The Sword — Master System. 3 fases. I
jogador, joystick. Lançamento Tec Toy.
Para impedir os planos do desprezível Ra Goan,
Landau deverá encontrar a Árvore de Marill (simboIo da família real), subjugar o Gnomo do Vale Balala
e destruir a Estátua do Mal. Informe-se com o Povo
das Árvores logo no inicio do jogo. Evite o combate
sempre que possível: o objetivo do jogo é viver o
suficiente para se tornar rei.
Galahad — Mega Drive. 8 fases. 1 jogador. Lançamento Tec Toy.
Quem não conheçe a história de Excalibur. rei
Arthur e Lancelote? Aquele que tirasse da pedra a
espada de Excalibur seria o rei da Inglaterra. Galahad é o filho do fiel servidor do rei Arthur. Ele
precisa recuperar as jóias da coroa e salvar a princesa
Leandra das-mãos do poderoso feiticeiro. Anote a
senha e. atUe.s de cada busca, uma jovem lhe dará
informações sobre sua missão, que são necessárias
para completar os níveis.
QUADRINHOS
^
Asterix — Master System. 7 fases. I ou 2 jogadores,
joystick. Lançamento Tec Toy.
? Os gulosos heróis de quadrinhos franceses chegam
ao videogame em mais uma aventura contra os romanos. O jogador poderá escolher entre Asterix e Obelix
para jogar em cada fase. As fases mudam totalmente
dependendo do herói que está jogando.
12 11 a 18 11 1993

CAPA

MUITA

HI
HISTÓRIA

LUCIANA HIDALGO
mundo mucho louco esse
tal de HQ. As histórias em
quadrinhos deixam tribos
de marmanjos fissuradas.
Resultado: o Rio já sedia a
Um2a Bienal Internacional de
Quadrinhos, orçada em USS 500 mil.
A primeira versão foi em 1991. O bis
— esta edição começou na
promete
quinta passada e continua até o domingo da próxima semana. Em 11
dias, a bienal recebe 18 quadrinistas
internacionais, homenageia 36 brasileiros e ocupa 16 pontos cariocas. O
vírus HQ é fatal. Contamina legiões
de fãs. Esse ano, o centro do bochincho é o recém-inaugurado Espaço
Cultural dos Correios. Tem quadrinhos para todos. Urbanos, undergrounds, suburbanos, de terror. Vale
embarcar na trip quadrimaníaca, movida por vídeos, filmes, shows, feira e
mesas-redondas. Tudo de graça.
Quem está por trás da história
toda é, claro, um grupo de gibimaniacos. Responde pelo nome de Centro
Nacional de Quadrinhos, Roteiro e
Imagens e, com a Uerj, promove a
bienal. A Telerj é a grande patrocinadora. mas muita empresa entrou no
"Os
mutirão. O tema é Cidades.
quadrinhos são essencialmente urbanos",
diz Roberto Ribeiro, um dos diretores do Centro. Veneza, Bruxelas, Paris e tantas cidades ganham mostras.
Um dos papas dos quadrinhos
franceses, Jean Giraud Moebius, não
vem dessa vez, mas manda uma exposição com o personagem Blueberry e
uma série graficamente correta de fieção científica. Maurício de Souza
também está em alta: várias estrelas
internacionais celebram os 30 anos de
Mônica dando suas versões da neobalzaquiana. Até Jim Davis, aquele
do Garfield, desenhou a dentuça. Outra atração: Fellini assina o roteiro de
Viagem a Tulum. Programa mostra o
melhor da Bienal. O repórter do Cademo B Edmundo Barreiros destaca
mestres do desenho e personagens célebres nas páginas 32 e 33. Semana
que vem o mundo da HQ cresce: o
Circo Voador, o Estação-Botafogo, o
Museu da República, a livraria Boucherie e o restaurante Bartholomeu
também entram no mapa da Bienal.
12/11 a 18/11/1993
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A 2a Bienal de Quadrinhos traz ao Rio
desenhos de mestres como o francês Moebius
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A CIDADE QUADRO A QUADRO
ESPAÇO CULTURAL DOS CORREIOS
(Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro. Tel.:
563-8714. 6* a dom., das 10h às 22h)
Exposição dos artistas convidados — Essa é
uma das mostras mais aguardadas da bienal. Surpresas à vista: cada uni dos 18 quadrinistas convidados
trará cinco trabalhos, que serão expostos na sala
redonda dos Correios. Os nomes internacionais: Bill
Siekíewicz (EUA). Georges Wolinski (França), Milo
Manara (Itália). Jano (França), Joe Kubert (EUA).
Carlos Nine (Argentina), Cecilio Montalvo (Cuba),
Charles Jarry (Bélgica), David Mazzucchelli (EUA),
Tanino Liberatore (Itália). Theo Van Der Boogaard
(Holanda), Felipe Hernandez Cava (Espanha). Kim
Dietch (EUA), Sérgio Bonelli (Itália), Fulvia Serra
(Itália), Grant Morrison (Inglaterra), Line Thorsen e
Benny Robert Jungersen (Dinamarca).
Feira e lançamentos — A feira da bienal acolhe
600 m2 de estandes com algumas da principais editoras do gênero. A Globo, Abril e Record estão confirmadas. E também a Banca do Osni, famosa no
pedaço, que faz a alegria dos gibimaniacos na Avenida Rio Branco esquina com Rua da Assembléia (tem
outro ponto no Edifício Central). Osni vai montar
nos Correios uma banca com nada menos de 140 m2,
recheada com mais de 80 mil volumes (inclusive os
mais procurados, como Sandman, a CRS'200507). Na
títulos
feira haverá também o sacolão HQ, com
de histórias em quadrinhos (cada gibi sa;i por CRS
140. eptre nacionais e internacionais). Outra atração:
os artistas estrangeiros convidados estarão desenhando diariamente durante a bienal, e seus desenhos
serão mostrados em retroprojetor para todo mundo
babar. As editoras aproveitam a bienal £>ara lançamentos. A editora paulista Vidente ataca de Horror
show e lança uma publicação de terror moderninha.
com destaque para o autor argentino Solano Lopez.
há mais de 40 anos nessa trip quadrinisla. Outro
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Metrô/ Estação Carioca
Centro Cultural Banco do Brasil
Sindicato dos técnicos da indúscinematográfica (STIC)
Escola Nacional de Música
Museu da Imagem e do Som
Paço Imperial
Correios
Circo Voador
Casa França-Brasil
Aliança Francesa
Museu Nacional de Belas Artes
Museu da República
Estação Botafogo

lançamento é Os desgraçados, de Lourenço Mutarelli,
eleito o melhor desenhista brasileiro da Ia Bienal
Internacional de Quadrinhos.
Mesas-redondas — Os grandes nomes dos quadrinhos internacionais vêm para expor e também para
falar. Eles participam da série Conheça seu artista,
mesas-redondas diárias. Na sexta, às 14h, quem dá a
largada é Maurício de Souza e Sérgio Bonelli, proprietário de uma das editoras mais bem-sucedidas da
Itália. Às I7h30, tem o mestre do quadrinho erótico,
Georges Wolinski, o francês que inventou a famosa
Paulette. No sábado, às 14h30, o debate pega fogo
com o tema O humor deve respeitar limites?. Participam Wolinski, Jaguar, Ziraldo, Chico Caruso, Lailson e o pessoal do Casseta & Planeta. Às 20h, o
destaque é o americano Bill Sienkiewicz, autor da
célebre e destruidora Elektra assassina. Domingo,
às I4h30, a questão é Quadrinhos europeus X Quadrinhos americanos, com o italiano Tanino Liberatore e
o americano Bill Sienkiewicz. Às I7h30, a vez é dos
paulistas Angeli, Laerte, Luis Gê, Maringoni, Spacca
e Lourenço Mutarelli. Às 20h, Joe Kubert, o desenhista mais elogiado por seu Tarzan, fala de sua vida
e obra.
Mônica faz 30 anos/Uma homenagem a Maurício de Souza — Leia texto na pág. 29.
Exposição belga — Mostra com a mais recente
aventura do personagem João Costa, jornalista brasileiro, criado por Charles Jarry. que corre o mundo ao
lado do parceiro irlandês Ian Harlan (leia texto na
pág. 33). O tema é Aids. A outra parte da mostra fica
por conta de Stephen Desberg. criador de Billy The
Cat e 421, que já escreveu cerca de 40 álbuns publicados em francês, holandês, inglês e até em árabe. Para
a bienal, ele fez trabalhos inéditos: desenhou Bruxelas
e outras cidades da Bélgica.
Cuba — A ilha cubana não está distante do universo
HQ. Cecilio Avilés Montalvo é um dos grandes nomcs dos quadrinhos de Cuba e chega com uma
exposição retrospectiva debaixo do braço.

Quadrinhos argentinos — Quem não conhece a
Fierro? A revista argentina já chegou à sua centésima
edição, roletrando trabalhos de artistas argentinos e
de tudo que é canto do mundo. Tem traduções
espalhadas pelos mais diferentes paises e chegou a ser
eleita a melhor revista internacional do Salão de
Lucca, na Itália. A editora responsável. Ediciones de
la Urraca, importa para a 2a Bienal de Quadrinhos
uma significativa mostra de 100 quadrinhos publicados na Fierro, assinados por 15 autores.
Selos — Selos quadrinizados? Isto mesmo. São selos
produzidos no mundo inteiro com motivos de HQ. E
mais: a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
criou selos especialmente para a bienal, que estarão
expostos. Os quatro primeiros homenageados: Loureiro (com seu Benjamin), J.Carlos (com sua Lamparina), Luiz Sá (Recoe-Reco. Bolão e Azeitona) e
Ângelo Agostini (Nhô Quim).
Shows — Até a concha acústica do Espaço Cultural
dos Correios entra na roda dos quadrinhos. A produtora Maria Juçá escalou uma série de bandas para
agitar a galera desse mundinho todo especial. Atenção
á programação do fim de semana. Na sexta, às 19h.
tem a banda Pravda, de Brasília. Sábado, às lOh, a
celebração é para os miúdos: a festa de aniversário de
30 anos da Mônica. Às 16h, toca O Rapa e, às 19h,
Os Mulheres que Dizem Sim. Domingo, às 16h, tem
Dorsal Atlântico e, ás I9h, Banda Bel. Para animar a
moçada, uma espécie de rádio, a ZYDHQ, estará
montada no palco do centro dos Correios todo dia, a
partir do meio-dia, entrevistando artistas, dando noticias da bienal e apresentando as bandas.
Concurso — O concurso desse ano teve como tema
Direito á cidade. Os produtores da bienal ficaram
suspresos com a qualidade dos trabalhos. Foram
duas categorias: profissional e novos talentos. Os dez
mais têm uma exposição especial nos Correios.
Cidades brasileiras — São Paulo. Curitiba e Porto
Alegre em quadrinhos (leia texto na página 31).
Vinhetas espanholas — A mostra traz o que há de
mais contemporâneo na produção de quadrinhos da
Espanha. Supervanguarda. Alguns dos autores: Daniel Torres, Max, Garrido e Ops.
Mostra Moebius — Leia texto na pág.30.
Fellini em quadrinhos — Leia texto na pág. 31.
Brasileiros que valem ouro — Leia texto na pág.
30.
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
(Rua 1o de Março, 66, Centro. Tel.: 216-0237).
Vídeos — O CCBB exibe a mostra Japanimation (leia
programação na seção Vídeo).
Cinema — Retrospectiva Francesa, que chega da
"inédito". A mostra
região de Annecy com o selo
comemora os 40 anos do cinema de animação francês, inaugurando no Brasil e depois percorrendo
outros paises (leia programação na seção Cinema).
CASA FRANÇA-BRASIL
(Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro. Tel.:
253-5543. 6* a dom., das 10h às 20h).
Paris por Jano e Tardi — Exposição sobre Paris e
uma atividade paralela: uma das salas vira salão de
leituras e tem um estande de venda de quadrinhos que
promete o fino da produção editorial francesa de HQ
(leia texto na página 31).
PAÇO IMPERIAL
(Praça 15, 48, Centro. Tel.: 224-2407. 3' a 6",
das 11 h às 18h30).
Terror em exposição — Leia texto na página 33.
Para guris — A mostra Linus reúne 100 painéis em
cor e preto-e-branco. para ilustrar uma das mais
importantes revistas italianas de quadrinhos. Quem
já fez parte do cast da Linus: Charles Schulz, Guido
Crepax e Angeli.
Veneza é a vedete — Leia texto na página 33.
MUSEU NACIONAL DE BELAS-ARTES
(Av. Rio Branco, 199, Centro. Tel.: 240-0068.
12/11 a 18 11 1993

6a, das 10h às 18h, sáb. e dom., das 14h às
18h).
Bill Sienkiewicz em pessoa — Sienkiewicz é o
embaixador dos Estados Unidos na bienal. O autor
de Elektra assassina traz trabalhos mais recentes
como Slray loasiers e Broughl to lighl, um quadrinho-denúncia sobre negociatas ilegais da CIA.
Dinamarca — A Dinamarca aparece com trabalhos
sortidos. uma coletânea do Museu de Copenhagen.
Cenas urbanas de centros dinamarqueses estão na
exposição. Storm P. representa a tradição com quadrinhos dos anos 40 e 50. Mas também tem vez a
nova geração: a única mulher expositora dessa bienal.
Line Thorsen. participa dessa mostra.
Vanguarda holandesa — A Holanda traz dois
representantes com desenhos inspirados nas cidades
holandesas — Amsterdã e o centro das atenções.
Theo Van Den Boogaard é da tribo mais tradicional,
superbadalado na Europa. Peter Pontiac ê da mais
nova geração, anarquista, graças a Deus. Ele desenha
a contemporânea revista Anarchy comics.
SINDICATO DOS TÉCNICOS DA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA (STIC)
(Rua do Teatro, 7, Centro. Tel.: 221-9473. 6*,
das 12h às 18h, sáb. e dom., das 12h às 20h).
Quadrinhos animados — Quadrinhos famosos (ou
não) ganharam vida com técnicas dc animação, fizeram fama e agora deitam na cama. E a mostra
Quadrinhos e animação, uma conjunção de pérolas
publicitárias como o bonequinho azul limpando as
orelhas com o cotonete Johnson (do Walbercy). São
50 filmes de animação, entre vinhetas, aberturas,
comerciais e obras de ficção. A obra inédita fica por
conta de Luiz Sá. autor de Reco-Reco. Bolâo e
Azeitona. A surpresa é o longa inacabado de Otto
Guerra. Rocky & Hudson, a história de dois vaqueiros
gavs.
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
(Praça Rui Barbosa, 1, Centro. Tel.: 262-0309.
6", das 13h às 18h).
Velha Guarda — Quadrinistas nacionais da década
de 60 tém vez na bienal (leia texto na página 31).
Mostra Cineduc de Quadrinhos em Vídeo —
Nessa sexta, a petizada pode deitar e rolar com os
videos infantis. Tem Luke Luke contra os Daltons e
Tiny Toons. às I6h. Ás I8h. atenção para o herói
gaulés Asterix entre os Bretons.
METRO/ ESTAÇÃO CARIOCA
O humor de Piracicaba — A exposição revira o
baú de piadas ilustradas do Salão Internacional de
Humor de Piracicaba e resgata 20 anos de cartuns,
caricaturas e quadrinhos. Só valem os premiados —
são 136 pranchas. Participação especial do célebre
ilustrador argentino. Hermenegildo Sábat.
ESCOLA NACIONAL DE MÚSICA-UFRJ
(Salão Leopoldo Miguez. Rua do Passeio, 98,
Centro. Tel.: 240-1641. 6a, das 7h às 20h).
Alunos em exposição — A Escola de Belas Artes
da UFRJ tem em seu currículo acadêmico um curso
especifico de Quadrinhos. Esta mostra concentra os
melhores trabalhos dos alunos da escola.

SENSACIDNAl PR0M0W0! g
APRENOA A TOCAR Ifff .

Mônica: homwwgma à 'trlntona'
'Balzaquiana'

boa

de

briga

faz 30 anos. Aquela meniniMônica
nha malvada e briguenta, de vestido vermelho, dentões caricatos e coelho
em punho, rende a seu criador, Maurício
de Souza, uma das maiores homenagens
da 2a Bienal Internacional de Quadrinhos. Sua personagem Mônica, inspirada em sua própria filha, ficou trintona.
Ela apareceu pela primeira vez em 1963,
na tira do Cebolinha. O sucesso foi tanto
que se tornou a primeira personagem de
Maurício a virar revista, em 1970. Mas,
mesmo balzaca, continua a seduzir desenhistas de todo o mundo. A surpresa
desta Bienal é a série de ilustrações com
a baixinha dentuça. Nomes como Jim

Centro

de

Maurício do Souia: choio do pianos
Davis (o autor do debochado gato Garfield), Joe Kubert (considerado o melhor
desenhista americano do selvagem Tarzan, segundo padrões dos EUA), Ziraldo e mais uma turma de quadrinistas fez
sua versão superparticular da amiga do
Cebolinha.
Maurício, o homenageado em 4ues_
"Quera invéstão, está cheio de planos:
tir no mercado externo, fazer mais desenhos animados p livros infantis,
participar da Feira de Livros de Frankfurt, ano que vem — que vai homena—, e abrir parques de
gear o Brasil
diversão aqui e lá fora." Ele está empol"Se
ela continuar
gado com a bienal.
nesse caminho, ficará tão importante
quanto os salões de Angoulême, Barcelona e Lucca". garante.

Convenções

O melhor clima para

o calor das

Ritz.

decisões.

ALIANÇA FRANCESA
(Av. Presidente Antonio Carlos, 58, 3o andar.
Tel.: 532-1323. 6a, das 9h às 20h).
Eugene Zero — Exposição de Zero. pintor francês
radicado no Brasil. Sua marca: quadrinhos com toque pictórico. A mostra reúne telas que misturam
personagens de gibis á cenografia natural do Rio.
UERJ
(Rua São Francisco Xavier, 524. Tijuca. 6a a
dom., das 9h às 18h).
Quadrinhos contra a fome — De segunda a quinta passada. 30 cartunistas brasileiros se reuniram na
Uerj para desenhar em público. E seus desenhos
copiados em xerox (de alta definição, cor e P&B)
parte
valeram um quilo de alimento não perecível
da Campanha Nacional de Combate á Fome e^ á
Miséria, de Betinho. O resultado está em exposição.
A Uerj também sedia uma exposição do Henlil.

Moderno Bussiness
Center informatizado,
fax, canal CIMA com
Ho vespa c IWRJ,
vídeo, telào e retro
projetor- Elevador de
carga.

Apartamentos completos:
quarto, sala, cozinha e
banheiro. Ar, TV por
assinatura, telefone.
Restaurante, bar, sauna
e piscina. Lavanderia e
garagem.

I
P
HOTEIS
RITZ
????

RITZ PLAZA HOTEL LEBL0N
Av. Ataulfo de Paiva, 1280
L/eblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22440-031
TEL.: 239-2232
FAX: 294-1890
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O rato Kebra, de Jano, é um dos destaques em exposição

Febre

dos

quadrinhos
BRUNO LIBERATI*
muito tempo as históHárias em quadrinhos deixaram de ser coisa de criança e leitura de banheiro.
Elas se transformaram em
negócio de adulto e objeto
de culto: as famosas graphic
novéis. Na década de 60 a
arte pop chegou a se apropriar das HQs conferindo a
elas o status e a aura que
geralmente são atribuídos
às altas produções do espirito. Alguns importantes semiólogos como Umberto
Eco. na década de 70, metiam o nariz na cultura de
massa onde andaram fazendo suas exegeses nos domínios de Dick Tracy e Steve
Canyon. Nas décadas de 80
e 90 a indústria cultural
possibilitou expressões cada
vez mais requintadas e delirios visuais que abriram até
os olhos ávidos dos fabricantes de sonhos de Hollywood. Um gigantesco público foi sendo conquistado
por esta doença infantil que,
parece, foi detectada pela
primeira vez na sociedade
industrial, em 1895, num garoto que ficou de repente
todo amarelo e passou a ser
conhecido como Yellow
Kid. O Rio agora terá a
oportunidade de conhecer
de perto ou de rever figuras
que ajudaram a construir
este fantástico mundo imaginário. Desde o humor
mau de Georges Wolinski
até as incursões plásticas de
Bill Sienkiewicz. passando
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pela obra erótica do escultor
Milo Manara que deixa
qualquer Madonna no chinelo. O pessoal radical vai
ficar maluco mesmo é com
Tanino Liberatore. um dos
criadores de Ranxerox. Imperdivel também a retróspectiva do mestre Moebius e
o rato suburbano Kebra. de
Jano, assim como a Paris
misteriosa de Jacques Tardi.
Outro artista que deve ser
visto com cuidado é o argentino Carlos Nine, dono de um desenho e uma
técnica que vão deixar de
queixo caído o público
* Bruno Liberati é subcdilor de Arte
do JORNAL DO BRASIL.

1EQ33HIH*
popular quadrinista
O Moebius não vem dessa vez para a segunda versãó da bienal. Na Ia Bienal
Internacional de Quadrinhos, em 1991, ele foi eleito
o melhor artista, por um reinternacional.
quintado júri
cartaz do
belo
E dele o
evento desse ano. Mas o público carioca vai poder ver
no Espaço Cultural dos
Correios uma exposição
com duas de suas histórias
célebres. A mostra é supercotada: cada prancha de
seus originais chega a valer
USS 3 mil. Da fase primeva
do autor, aporta Blueberry,
um herói inspirado no ator
francês Jean-Paul Belmondo. Foi a sua época de faroeste quadrinizado. Complementa a mostra A deusa,
título de uma de suas mo-

'A deusa',
deusa\ de Moebius

demosas histórias de ficção
científica, parte do ciclo O
mundo de Edena. São 60
obras originais em P&B e

figura conhecida pela ousadia gráfica, traço limpo e
desenhos sofisticados para o
cinema — Alien e Tron têm

cor. Jean Giraud Moebius é

seu toque quadrinístico.

O

tom

verde-e-amarelo

nacionais também
Autores
têm vez no Espaço Cultural dos Correios. Deodato
Filho é um deles, um paraibano que ganhou o mundo e,
especialmente, os Estados
Unidos. Comic books tipo
Protectors e Hybrids apostam no talento do brasileiro e
publicam seus trabalhos. Outro homenageado é Ângelo
Agostini. um dos pioneiros
dos quadrinhos no Brasil,
que ganha retrospectiva. A
Ota Comix aproveita a bienal
para relançar a revista Spektro. que volta a circular depois de 11 anos com desenhos
de Júlio Shimamoto. Ziraldo
aparece com seu Menino
Quadradinho. Luiz Sá, autor
dos anos 30. tem sua vasta
memorabília HQ revista. Isso
graças a Lúcio Murutti. coleParis, por Jacques Tardi

cionador e fã do quadrinista.
que encontrou originais e vinhetas de cinejornais.

sueesso no exterior
Doodato: sucesso
12/11 a 18/11/1993
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Collin • Edmundo (com Shlmamoto ao contro): HQ nacional

A

vez

da

Velha

Velha Guarda da HQ
A nacional se encontra no
Museu da Imagem e do Som.
Nessa sexta, das 13h às 18h, a
mostra História em quadrinhos: uma visão verde e amarela fala da época sessentona
dos quadrinhos no Brasil.
Quem lembra de Flavio Collin? Ele era o autor de O anjo,
popular novela da Rádio Nacional que acabou virando
quadrinho e está em exposição. Hoje ele tem um herói
Unidos

pela

enredo daria uma históO ria em quadrinhos com
final feliz. Thaís Quintella de
Linhares. 23 anos. e Cláudio
Bernard Andréa. 25, se conheceram na Ia Bienal de
Quadrinhos em 1991. Juntos,
produziram um fanzine. Depois começaram um namoro
que dura até hoje e já deu
uma cria: a revista Grimoire
(que significa 0 livro do mago), que será lançada domingo no estande montado por
Osni e pela Editora Devir. O
gibi foi cuidadosamante elaborado pelo casal, desde a
capa em cores, em off-set. até
as histórias, quatro ao todo.
repleta de monstros e corpos
nus, com estilos diferentes e
em formato americano (17cm
"É
mais elegante",
x 26cm).
diz Bernard. Thaís largou a
Faculdade de Astronomia
para apostar na revista. Bernard fez um curso no Senai e

Guarda

brasileno, Caraiba, supercotado em publicações européias. Edmundo Rodrigues
também está nessa, com (esse
ninguém esquece) O vigilante
rodoviário quadrinizado. Outra de suas crias no MIS: Jebem

rônimo, o herói do sertão.
Ivan Wasth Rodrigues, responsável pela quadrinização
de Casa grande e senzala, de
Gilberto Freire, também é
homenageado.

cineasta Federico FelO lini, quem diria, além
de roteirizar filmes cerebrais como Oito e meio, deu
sua contribuição para o
paraíso HQ. O desenhista
italiano Milo Manara chega ao Brasil com uma pérola dos quadrinhos. Viagem
a Tulum é um álbum com
roteiro de Fellini, que concentra personagens típicos
do universo felliniano e já é
um sucesso no Brasil (editado pela Globo). A revista, em exposição no Espaço
Cultural dos Correios, é
povoada de gente real,
transformada em persona— o ator
gem de quadrinho
Marcello Mastroianni é um
desses. E até Fellini e o
próprio Manara entram na
dança, em caricaturas perfeitas. O quadrinista italiano, expert em HQ eróticas,
também promete vídeos
sobre a maturação das historinhas em encontros dele
com Fellini. Na época, o
cineasta italiano aprovou:
"Vi
as primeira pranchas e

Pare*ria da Fallini a Manara
achei que Manara me desenhava muito bonito. Embora ser retratado daquele
jeito fosse lisonjeiro, não
conseguia parar de imaginar as gargalhadas dos
meus colegas ao me verem
robusto e cheio de cabelos." A história tem base
numa aventura real que
Fellini viveu, durante viagem realizada no México
para encontrar o escritor
Carlos Castaneda. Seus livros o haviam interessado e
perturbado.

'gibimania'
das metrópoles
A arte
José
-»»
Roberto Serra
bienal tem como tema as
ginais do artista em cenário e
ambientação sonora idealizaA cidades. Do Brasil, estão
CuPaulo,
dos pelo curador das exporepresentadas São
sições. François Vié. Tardi
ritiba e Porto Alegre. Destapreferiu desenhar Paris conque para a grapliic novel inédita de Luiz Gê, Avenida
gelada na arquitetura do iníPjb
19
Maringoni
e
Laerte
cio do século — antes da BelPaulista.
metrópoa
le Époque. Já em Viagens aos
também retratam
tem
le paulistana. Curitiba
subúrbios. Jano retrata uma
"Os
seus 300 anos celebrados por
França suburbana.
joartistas do Paraná e de Santa
vens dos subúrbios parisienCatarina (Cláudio Seto mereses passam o dia inteiro ouAlegre
Porto
ce atenção).
vindo rockabilly e andando
jj—I
surge com a exposição Cidade
de vespa", diz Jano.
do papel, uma coletânea de 70
Thaís • Cláudio: romanco
'Avanida Paulista': Luiz Gé
trabalhos de 39 quadrinistas
seconvidados
pela
gaúchos
hoje é programador visual.
de Cultura
municipal
cretaria
à
dedica
gibiOutro que se
e pelos Grafistas Associados
mania, mas em carreira solo.
do Rio Grande do Sul. Entre
é o cantor Ed Motta, 22 anos.
os grandes nomes, Veríssimo,
Há três anos começou a coleCanini e Iotti.
cionar álbuns europeus, semJá a Casa França-Brasil
Faz o estilo
pre de capa dura.
"Meus
junta dois grandes nomes dos
sofisticado.
preferidos
e
quadrinhos franceses, Jano
são Franquin, Greg e Edgar
Jacques Tardi, em torno do
P. Jacobs, todos da geração
bochincho parisiense. Paris de
franco-belga do pós-guerra.
Tardi exibe 80 pranchas oriÉ sério.
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OS MESTRES DO TRAÇO
Erotismo

à

48 anos, o italiano MiAos
lo Manara é o maior nome dos quadrinhos eróticos
da atualidade, à frente até de
Guido Crepax, criador da Valentina. O título se deve, principalmente, às deliciosas curvas de suas sensualíssimas
personagens femininas, que
há 20 anos fazem a cabeça e
atiçam as fantasias dos leitores. A fama veio em 1976,
quando tinha 31 anos, e recebeu o prêmio Yellow Kid de
melhor álbum com Scimmiotto. No Brasil, porém, poucos
de seus trabalhos foram publicados. Entre eles, O clic,
pela Martins Fontes, Curta
metragem, pela L&PM, e Viagem a tulum, parceria com o
cineasta Federico Fellini publicada pela Globo. Versátil,
ele já desenhou westerns e até
histórias didáticas, como A

?>

Manara (com Falllni): curvas
grande marcha de Mao Tse
Tung para a Editora Larousse
(Manara foi militante maoísta).
E sério candidato a receber o
prêmio maior desta bienal.

cavaleiro
os editores
Infelizmente
não permitiram que o
francês Jacques Tardi viesse
ao Rio — ele está no limite
do prazo de entrega de um
novo álbum. Mesmo assim,
ele estará presente com seus
trabalhos numa gigantesca
exposição. Considerado o
mais parisiense dos quadrinistas franceses, buscou ins-

rato

de

'n

Hfr

O

Um

Um

italiana

parisiense
piração para suas primeiras
histórias nos causos que seu
avô, veterano da Ia Guerra,
lhe contava. Sua obra já lhe
rendeu importantes prêmios, como o de melhor desenhista estrangeiro, na Bélgica. Tardi foi até nomeado
Cavaleiro da Ordem das
Artes e Letras, em 1985.

subúrbio
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ome cultuado da nova
geração da HQ americana, David Mazzucchelli começou desenhando o cobiçado
personagem Demolidor, em
histórias escritas por Denny
0'Neil. A consagração veio
com o mesmo personagem,
mas com textos de Frank Miller, com quem trabalhou novãmente na antológica minissérie Batman ano um. Com um
estilo simples, Mazzucchelli
largou o dinheiro fácil da
Marvel para se dedicar a pro"Não estava sajetos pessoais.
tisfeito em fazer apenas superheróis. Por isso, peguei o dinheiro que ganhei com
Batman e Demolidor e tive a
tranqüilidade de procurar
meus caminhos na revista
Rubber Blanket, onde faço histórias sobre pessoas comuns
em situações inesperadas", ex-

demolidor

Auto-rstrado da Mazzucchalli
plica. Além de desenhista,
Mazzucchelli também é músico, e tentou carreira na cena
do rock independente novaiorquino. Quem sabe não dá
uma canja por aqui?

'cult'
Um andróide
1986, quando Tamburini
italiano Tanino Liberamorreu, deixando solteiro
O tore é um dos artistas
Liberatore, que passou a famais cults da bienal. O anzer trabalhos free-lancer para
dróide punk Ranxerox, anLiberatode
tológica criação
revistas européias e americare com o roteirista
nas. Sua ficção cientifica
Tamburini, transformou
mostra metrópoles decadenseus autores em quadrinistas
tes e cheias de vícios, lição
respeitados em toda a Europunk incorporada ao mundo
pa. De seu pincel e aerógrafo
dos quadrinhos.
saíram aventuras do robô até
Revolução

expressionista

nomes
Umdos quadrinhos americanos no momento, Bill Sienkiewicz revolucionou a HQ
durante os anos 80 com suas
artes pintadas, quase expressionistas. Começou a desenhar quadrinhos em 1980, em /
O Cavaleiro da Lua, para a
Marvel, e poucos anos depois
se consagrou trabalhando em
parceria com Frank Miller
"Infeem Elektra assassina.
lizmente não mostrarei artes
de Elektra no Brasil, pois as
pranchas foram vendidas para colecionadores", alerta.
Sienkiewcz promete ser um
dos artistas de agenda mais
"Quero cocheia no evento.
nhecer a cidade, que deve ser
dos maiores

sexo, drogas
e rock and roll. O que
Quadrinhos,
nos anos 60 e 70 foi uma
trilogia, depois do trabalho
de Jano virou uma tetralogia.
Esse artista francês de 38
anos consagrou-se no início
dos anos 80 com seu rato udigrudi Kebra. figura roqueira
dos subúrbios de Paris.
"Sempre vivi nos subúrbios,
como
por isso sei exatamente
fala a juventude de lá", garante ele. que está trazendo a
exposição Viagem ao subúrbio. Jano também gosta de
retratar o lado menos conhe"Os
cido da África moderna.
africanos não usam argolas
no nariz", esclarece o francês.

desenhista

Jano: subúrbios parisisnsos
"No

Brasil, quero conhecer
as favelas, mas não sei se vou
conseguir, pois ouvi falar que
são lugares muito perigosos."

Eloktra, da Bill Siankiawicz
muito bonita, e também quero encontrar quadrinistas
brasileiros para saber o que
eles estão fazendo", avisa.
12 11a 18 111993

1

CAPA

ESTRELAS DE PAPEL
A

e

Chique

do

escultural
já era uma estrela e
Elaficou ainda mais famosa
depois de aparecer na TV. A
criação de Miguel Paiva, que
na primeira bienal mereceu
uma grande mostra em sua
homenagem, vai fazer as Iwnras da casa no fover do
CCBB quase ao vivo. Não se
preocupem. A VJ Maria Paula não estará por perto. Radical Chie dará todo o ar de sua
graça em uma escultura feita
com massa por Flavia Alfinito, diretora de cinema de animação e bonequeira. A pop
star estará acompanhada por
uma réplica de Herbert de
Souza, o Betinho.

O super-heról volta em mlnlssérle no traço de Shlmamoto
National

a

Kid,

está de volta, agora
Eleem quadrinhos. O sude 60
per-herói da década
deanos
30
cena,
em
entra
Terra.
a
pois, para salvar
"National Kid atende a
um pedido de socorro dos
filhos daqueles garotos
que o cercavam no seriado
televisivo", revela Ota,
noque assina o roteiro da
minisséuma
va aventura,

brasileiro
surgiu a inspiração para
nasceu na Bélgica,
,
criar o Joào Costa
Eleem 1984, da cabeça
contou Jarry à imprensa
do desenhista Charles
de seu país. Ele traz na
Jarry, mas é bem brasibagagem originais dos
leiro. O jornalista avendiversos álbuns, com
tureiro Joào Costa é um
tramas que levaram
conterrâneo nosso raCosta a diversos cantos
zoavelmente conhecido
do mundo.
na Europa, sem ter conum

terror

por Tiziano Sclavi.
Criado
Dylan Dog é um dos
personagens mais populares
da Itália. Investigador de
mistérios do horror e sobrenatural, ele volta às bancas
brasileiras através da Editora
Record com desenhos de Luigi Piccato. Mas o melhor
evento reservado ao personagem é a exposição O prazer
"A
mostra é sobre
do medo.
terror, centrada no Dylan",
adianta o editor Sérgio Bo"Com
nelli.
personagens como ele, percebi que é possível
fazer quadrinhos inteligentes,
sem serem intelectuais, que
agradam ao grande público."

WUMDSKi

rie desenhada por Júlio
Shimamoto. Os originais
ficarão expostos no estande da Otacomix e prometem roubar o show. A noo
marca
vidade
lançamento de novas fitas,
de vídeo e será acompapor duas mostras
de desenhos inspirados no
nhada

personagem.

Radical Chie: escultura
João,

missão

marca

¦ ÇçT
• ;i •«

V
V
fM•Dylan Dog': sobrenatural

musa
cidade que virou
inspira artistas há Milo Manara, que mostram
Veneza
séculos. Dessa vez seus sua visão pessoal da cidade
canais são retratados por al- italiana. A exposição, com 80
guns dos maiores nomes da
j éj
d
F
HQ mundial, como Moebius, K
pontos altos da bienal.
Guido Crepax, Hugo Pratt e

A

seguido, porém, ser publicado por aqui.
''Estive
no
Nordeste
sileiro,

branuma

operação
manitária

hudo

governo belga,
criado pelo belga Jarry (D)
e dessa viagem Joio: repórter

Veneza: exposlçfto com 80 painéis de mestres da HQ
PROGRAMA 33

12 11 a 18 11 1993

ANUNCIE

FM

VARANDAS

ARDINS.

dade

para

oportuni-

maior

a

Chegou

Especial

da

paisagem.
e

iVarandas

UMA

exclu-

edição
ESSA

com

siva

ANÚNCIO

SEU

Casa

e Decoraçao

Ivista

anúncio.
I;

w

chance.

Casa

anúncio
Ficha técnica

- Circulação

Não

vai

e

São

Rio.

que
seu

no

no

essa

especial
do

Ca-

Decoração.

Seu

Jardins
e

merca-

perca

Anuncie

Varandas
derno

do

olho

de

estarão

no

leitores

600.000

de

maior

a

ter

do
mais

vão

que

DA

SAIR

PAISAGEM

Acerto na escolha da* cortinas
garante espetáculo na decoração
. AlsflllUSU ——T.*1——~*

ma-

repor-

e

térias

jtagens
VAI

Uma

coração.

VISTA

De-

e

Casa

no

COMO

Jar-

Cader-

do

dins
COM

sair

anúncio

seu

o

Z
Z
<

sair

da

paisagem.

Nacional

Edição: 28 de novembro
RESERVA DE ESPAÇO: 25 de novembro ENTREGA DE MATERIAL: 26 de novembro
Para maiores informações em relação a preços, consulte nosso Departamento Comercial pelos
telefones: 585-4566 / 585-4343 / 585-4328 / 580-3344.
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RESTAURANTES

t
Mamma

mia',

isso

é

é

que

gastronomia!
Marcos Vianna

danusia barbara
gastronomia italiana vai
A de vento em popa no
Rio: recentemente, a severa
Academia Italiana de Cozinha deu sua nota máxima
(9,5) ao Quadrifoglio Café,
depois de deliciar-se num soberbo jantar. Pois uma rápida passagem por alguns dos
italiaprincipais restaurantes
A
conos revela novidades.
meçar pelos dois Quadrifoglios: chef Silvana Bianchi
acaba de introduzir um produto comum na Itália, mas
a
pouco conhecido por aqui:
mostarda de frutas de Cremona. Deliciosa, essa doce
mostarda apimentada dá um
toque especial em dois pratos
de abó| do cardápio, o ravioli
à itacozido
bora e o bolito,
liana, com carnes de boi,
frango e porco, repolho, cenoura, batata e o caldinho.
No Le Streghe, o charme
fica por conta da bela mesa
de frios importados: mortadela, presunto de Parma,sa/ame affumicato coito, soppressaía (especialidade da
Calábria, à base de filé mignon), panceíta coppata, salsiciotto, pancetta affumicata,
salame felino eveníricina, coppa, salamino, salamino cli secondigliano, cotechino. As várias tonalidades avermelhadas dos frios convidam à
com
prova, que se completa
pedacinhos de queijo parmesão reggiano e um copo de
vinho Barbera, do Piemonte,
ou de um Pinot Noir da Aurora, oferecido pelo maitre
Silvio.
No Vin Santo, que agora
começa a abrir para almoço
aos domingos, o toque extra
são os biscoitinhos de amêndoas que se molham no vinho
adocicado que dá nome ao
restaurante. Gilberto Bambrini, para garantir esta especialidade, vai à Itália periodicamente, na região de
Florença, buscar os biscoitinhos e o Vin Santo, feito de
uvas colhidas tardiamente,
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IBuj^aSr

E23E3
111|jj
r^^^^5iSio^?L^S«qhS^d»«t«qu« *¦ m—do trios hnportados
como o Sauternes francês.
Para comer, nestes dias mais
quentes,\Bambrini sugere a
salada de frango capão com
uvas passas, nozes, folhas
verdes, cenoura e milho verde, num vinagrete à base de
azeite e aceto balsamico, além
da torta folheada de queijo,
do ravioli com ragu de pato,
da costeleta de cordeiro com
vinho branco e alecrim.
Acompanhando, macio, o
Franciacorta, um branco não
muito frutado do Norte da

x^Hp'

yv

Itália.
— Rua Maria AngéliQ Quadrifoglio
ca. 43. Lagoa (226-1799). 2" a 6*. das
12h30 às 15h30 e das 19h às 2h; sáb.,
só jantar: dom., das 12h às 16h30.
Manobreiro. C.c.: nenhum. SSSS
— Rua J.J.SeaQuadrifoglio Café
bra. 19. Jardim Botânico (294-1433).
2' à sáb.. das 19h30 à lh: dom., das
13h à meia-noite. Manobreiro. C.c.:
nenhum. SSSS
— Rua Prudente de
Le Streghe
Moraes. 129. Ipanema (287-7146/2871369). 2a a sàb.. das 19h às 2h. Manobreiro. C.c.: A. M e V. SSSS
— Rua Constante RaVin Santo
(237-6705/256Copacabana
115.
mos.
2821). 2* a sáb.. das 19h30 até o último freguês: dom., das 12h às 23h.
Manobreiro. C.c.: nenhum. SSS
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no vinho
Bambrini, do Vin Santo: biscoitos do amêndoas

PROGRAMA 35
12/11 a 18/11 1993
.'•-£TC - . •

'.

«»> f^"'

o

LVti

•:

-; »Ssr-¦' - ''rSv.^i^ ,-t'¦

RESTAURANTES

Ismar Ingber

Ernesto
O I El
nos

convidou

e discreto. Ao lado da
1^ charmoso
El Sala Cecília Meireles, acaba de
abrir o Ernesto, após 16 meses de
meticuloso trabalho de recuperação e
adaptação de uma peça do patrimônio
histórico do Rio de Janeiro. Do lado
de fora, um sobrado amarelo; dentro,
um local agradável, com vista para as
árvores do Passeio Público, os arcos
da Lapa, o bondinho de Santa Tereza
A comipassando de vez em quando.
Centro
sabor
tudo,
de
da: um pouco
do Rio.
A casa tem tradição no ramo. Tudo
começou com o avô, o tcheco Ernesto,
e sua mulher alemã, de família de restaurateurs na Alemanha. O casal abriu
o primeiro Ernesto em 1934 na Rua
Teófilo Ottoni, passando pela Travessa Miguel Couto, Rua Buenos Aires,
Rua do Rosário. Afora a Serra. Hoje,
a tia-avó, D. Erna, continua na Taberna Alpina enquanto o sobrinho Fernando Mehler fica no Ângelo, ambos
em Teresópolis. O arquiteto Flávio
Mehler, irmão de Fernando, toma
conta dos dois Ernestos, ao lado do
pai Alfredo.
Logo na entrada, repare no teto
com placas floridas de estanho, tonalidade azul. Paredes descascadas, detalhes em pinho de riga, cerca de 200
lugares distribuídos em três andares. O
avarandado com vista para a Lapa
cativa. Sábado à noite, às vezes os

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 800
e CRS 1.800
800
CRS
Ss7.ZZZ.ZZZ entre
entre CRS 1.800 e CRS 3.000
entre CRS 3.000 e CRS 4.500
$$$$
acima de CRS 4.500
SSSSS
Cartões 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
Petronius/ Tiberius — Avenida Vieira Souto, 460.
Hotel Caesar Park. Ipanema (287-3122). Todos os
dias. do meio-dia às 15h (Tiberius) e das 19h até o
último freguês (Petronius). Estacionamento com manobreiro. C.c.: todos.
? Desta sexta até 28 de novembro, os dois restaurantes sofrem uma invasão de vários pratos de palmito:
sopa cremosa de palmito com salmão fresco e alfavaca. caneloni de palmito com presunto cru e ricota,

músicos que o freqüentam dão canja, como recentemente aconteceu
com um coral que
se apresentou na
Sala Cecília Meireles e foi lá jantar.

lm/ri
1

No cardápio, há
desde salsichões
com salada de batata (CRS 800) e
kassler com repolho roxo e batatas
(CRS 1.140) a cozido (CRS 1.150),
frango recheado
com arroz de forno
(CRS 910), turnedôs variados (CRS
1.240), rabada com
agrião, feijoada
-•wi/
ton
w
r
completa e pratos
w
M
diet. De sobremeVMM.
J
mm
»» s—fBi; ,M
sa, há charlote russa, torta de choco7?j „ -Jii'Il'
late e a grande
M
! Jru.
o
casa,
atração da
strudel de maçã,
por CRS 190. De
beliscos e aperitivos, são 13 opções,
estão no cardápio do restaurante Ernesto
entre frango a pas- Delicias alemães
sarinho, provolo172. Centro (232-9447) 2a a 6a. das llh30 às 21h:
nes, bolinhos, canapés e coração de
sáb., das I lh30 ás 16h. C.c.; nenhum. Tiquetes.
de CRS 700).
galinha (em torno
Ângelo — Av. Lúcio Meira 220. Teresópolis
(D.B.)
(742-0007).
Taberna Alpina — Rua Duque de Caxias 131,
? Ernesto — Largo da Lapa 41, Centro (225-5455).
Teresópolis (742-0123).
2a a sáb„ das 1 lh30 à meia-noite. Rua do Rosário

de soja, palmito
palmito pochè com badejo ao molho
imperial com costeletas de cordeiro ao molho de
hortelã, musse de palmito com kani. $$$$
5.
Misturinha Bistrô — Rua Visconde de Carandai,
ao
meio-dia
do
6',
a
2*
Botânico
(239-3397).
Jardim
meioúltimo cliente; sáb.. a partir das 19h; dom., do
dia às 18h. C.c.: nenhum.
Entrou em ritmo de verão no cardápio: sopa Iria
de tomates com abacate, creme de pepinos, rolinhos
430)
de alface com frango, presunto e ervilhas (CRS
espinafre
(CRS
de
molho
ao
verde
milho
de
nhoque
890). escalope de frango com maçã ácida e molho
suave de curry (CRS 1.050). medalhão de filé mignon
com molho de tutano (CRS 1.450).
Alcaparra — Praia do Flamengo. 150. Flamengo
(225-3937/ 205-22236). Todos os dias. do meio-dia
até o último freguês. Manobreiro. C.c.: nenhum.
Maitre Ribamar comanda com perícia a casa que
agrada a genilemen como Jorginho Guinle. Carlos
Laet e Ziraido. Seu cardápio tem jogo de cintura e
oferece salada quente com repolho roxo refogado
com bacon, ovo e rúcula. ravioli de galinha d'Angola.
cavaquinha grelhada, marreco assado com pimenta,
De novidades,
polvo à moda. Aos sábados, feijoada.
massas em forma de conchas com escargot (CRS
1.460).$$$
Chie Chicken — Avenida Olegário Maciel. 451. loja
K. Barra da Tijuca (493-3772). e Rua Conde Berna-

9h às
dote. 26. loja H. Leblon (259-7799). 2a a 6a. das
nenhum.
C.c.:
19h: sáb.. das 9h às 13h.
Mauro Taubman, da Company, só encomenda
aves da Chie Chicken: frangos in naiura ou semipronde
tos galinha d'Angola. peru. pato, galeto, salsichas
ou
estrogonofe
filé,
de
para
picadinho
ave. espetinhos
coraçao
frango xadrez, quibes. nuggets, almôndegas e
outros
entre
bacon,
em espetinho entremeado com
de
lançamentos,
os
peito
Entre
produtos de primeira.
frango com vários recheios. $$
Alho & Óleo — Rua Buarque de Macedo, 13. Fiamengo (205-2541 225-3418). Todos os dias. do meiodia até o último freguês. Manobreiro. C.c.: nenhum.
Nesta casa discreta, com maitre Ovidio atento, os
de
lançamentos são os pequenos raviolis recheados
branco,
molho
no
de
peixe,
surubim defumado e iscas
de
o linguado à beira mar. grelhado com molho
cogumelos, camarões e alcachofras. acompanhado de
de cavaquipurês de batata e espinafre, os medalhões legumes e
de
cubos
fina.
massa
com
nha cozida
molho de creme de leite e um pingo de leite de coco.
Ao Ponto — Avenida Atlântica. 2.964. Hotel Rio
Atlântica. Copacabana (255-6332). Todos os dias.
a
café da manhã, almoço e jantar (até meia-noite). 2
todos.
C.c.:
6a. chá das 16h às 18h30. Manobreiro.
? Novo cardápio, com galantine de pato. truta
a
defumada ao molho de raiz forte, minestrone. lulas
doré. turnedõs ao roquefort. $$$
12/11 a 18/11/1993
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RESTAURANTES

Sabe
do

a

a sopa fria de pimentos e coentros, a
a sopa de
perdiz à moda de Coimbra,
farrapos (fatias de pão. caldo de coentros e alhos pisados, ovo pochê). Os
da avó (assapratos principais: bacalhau
do com alho e vinho do Porto), pato
com azeitonas, cabrito à rnoa do d"Ouro
dos janta(com muitas ervas), bacalhau
res (levíssimo, com bacalhau desfiado,
cebola e ovos).
purê de batatas, tomate,
Chegam as sobremesas: fatias da C hina, uma espécie de papo de anjo grande
e fatiado, torta de nozes com ovos moles, pudim de ovos com chá e. a melhor
de todas, o pudim de Santo Alberto,
num molho de chocolate amargo. Ótimo. O repasto chegava ao fim. Era uma
amostra do que acontecerá no Guimas
nas próximas semanas. A mesa se divertiu e gostou do que comeu, saboreando
ainda a cortesia do Porto Adriano Ramos Pinto, na temperatura (15 graus) e
cálice adequados — que será oferecida a

última
Js.

português?

—
mm como se fosse uma grande família
Ei nunca menos de 15 pessoas à mesa
— a revelar pequenos segredos gastronômicos. Nada de vestes francesas, italianas ou japonesas. Tudo no estilo caseiro português. Com capricho. Assim é
a Quinzena de Comida Portuguesa, que
se realiza no Guimas a partir deste sábado, com menu de Nocas Mascarenhas,
irmã de Chico, um dos donos do restaurante. Nocas tem currículo: formada pela New York Restaurant School, foi assistente e professora da escola, além de
ter trabalhado na Dino de Laurentis

v...

Chico • Nocasi do Guimas: ostilo casoiro
"Mamãe improvide 20 pessoas à mesa:
viria,
sava, nunca se sabia ao certo quem
mas tudo acabava sempre dando certo",
diz ela.
De entradinhas. há pataniscas de bacalhau, peixinhos da horta (uma tempuA
ra de vagem), batatinhas marinadas.
João
moscatel
mesa se anima, pede o
vêm
Pires, um branco frutado e seco. Ai

Food Show. Em Lisboa, passou pelo
Giuseppe di Verdi. De volta ao Brasil,
da
buscou nos antigos livros de receitas
família a fonte e a inspiração para preDomingos e
parar a quinzena. Seus pais,
Maria Mascarenhas, se tornaram conhecidos pelos almoços e jantares que ofereciam aos amigos, muitas vezes com mais

todos os que forem à quinzena. (D.B.)
— São
? Guimas/ Quinzena da Comida Portuguesa
os
Todos
térreo
(322-5791).
Mall,
Conrado Fashion
Entradas.
nenhum.
C.c.:
Ih.
à
meio-dia
do
dias,
CRS 580; principais, de CRS 795 a CRS 3.540:
sobremesas. CRS 745.

PASSEIO
21.295, VarBarreado — Estrada dos Bandeirantes,
meia-noite;
à
20h
das
6',
gem Grande (442-2499).
do
sáb.. do meio-dia à meia-noite; dom. e feriados,
neC.c.:
meio-dia às 20h. Estacionamento próprio.
nhum.
? Uma enorme oca de sapè, em meio a um jardim;
de peixe e molho
pizzas de forno à lenha; postas
farofa e pirão;
branco,
arroz
de
acompanhadas
suave,
Doces
abóbora.
na
e a estrela do cardápio, o camarão
$$$
caseiros de sobremesa.

PROMOÇÃO
Ipanema
Marius - Rua Francisco Otaviano, 96,
Leme
-90,
(287-2552/ 287-2425); Avenida Atlantica.
Bonsucesso
157,
York,
(542-2393); Avenida Nova
llh30 às 2h. Mano(270-7939). Todos os dias. das
breiro. C.c.; todos.
de
? As churrascarias oferecem rodízio completo
de um
brinde
o
mais
e
carnes e acompanhamentos
Pinto.
cálice de vinho do Porto Adriano Ramos
assinauma
ainda
Quem comprar uma garrafa ganha
$$$
tura do JB e se torna sócio do Club Adriano.

A
FRANCÊS
Le Bec Fin — Avenida Copacabana. 178. Copacabao último
na (542-4097). Todos os dias. das 19h até
freguês. Manobreiro.
? A equipe é brasileira. A casa tem ótimos pratos
camafranceses, num ambiente elegante: bisque de
fricassee
maçã.
de
crepe
e
rões, pato com cogumelos
ao vivo e
de faisão e o steak Diana. Aproveite o piano
chocolate.
de
saboreie o café expresso com trufas
$$$$

J
tSÜN

Bug Senator Correia. 10 • Loronjeiras Tel.: I0S-7W

|

CORNER
(=HE|fca
restaurante
sucesso
19
TAKE
COZI nha japonesa de alto nível _J
San
Dir. do sushimen Nobu
Tokio
from
Es*, da Gávea, 698 tel. 322-4063
Banquetes - festas - aniversários

THAI
COZINHA ASIÁTICA . ESPECIALIDADES
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DIARIAMENTE A PARTIR DAS 19:00h
~

othon

RIO OTHON PALACE
Av. Atlântica n- 356* • 3: a raInformações e Reservas • 521-5522 R. 8136 e 8137
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KAMIKASE

O
flip
f-

BANQUE

NÃO

Venha

A
Boca

no

trombone
desfrutar

siíííJ
Gustavo Santos e namorada foram
ao Vindebona, em Copacabana: Fomos
atraídos por um rodízio de pizzas. A
princípio, ficamos bem impressionados
com o ambiente. Mas, passados alguns
minutos, começamos a perceber o péssimo serviço oferecido pela casa. Apenas
dois garçons serviam as mesas. Logo no
conprimeiro pedaço de pizza, fomos
Seguitemplados com uma fatia fria.
ram-se repetições do mesmo tipo de pizza (calabresa) e com uma grande
lentidão no serviço. Ao reclamarmos da
demora, o garçom ironizou dizendo
"elas vêm devagar, mas chegam". Quando já pensávamos em pedir a conta,
aconteceu o pior. Uma moça da mesa ao
lado começou a gritar desesperada, pois
uma enorme barata cascuda havia subido cm suas pernas."
amigos
Marisa Lopes foi com nove
"Uma
CoIpanema:
em
Delicia,
Pa.v
ao
a
chegar,
ca-Cola levou 45 minutos para
comida estava cheia de gordura e sem
nenhum sabor. As saladas pareciam velhas. Serviço lento, precário: pedimos
um couveri por pessoa mas não trouxeram pão suficente para todos, sequer um
extra para uma pessoa que chegou mais
tarde. Cobraram errado o vinho... Enfim. um desastre. Não voltaremos mais
lá!"
foi com
Renata de Rego Monteiro
em IpaBarão,
amigos ao Mercearia do
"Elegi um filé de
peixe com alcanema:

FUJA
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M
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japonesas
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Rodízio
CR$
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Kioto
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_
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completo

2.650,00

_

\

s
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s

Entre 19:00 e 21:00
desconto de 15%
de 39 a ó9 feira

RESTAURANTE

parras. Após a primeira garfada. constatei que o molho era de uvas. Solicitei a
troca e fui prontamente atendida. Foi
tão rápida a troca que estranhei. Recebi
o mesmo filé. com a minha primeira
— e só as uvas substigarfada marcada
tuídas por alcaparras. O filé já estava
impregnado com gosto de uvas. Reclamei mais uma vez. Fui atendida. Pena
que meus amigos a esta altura estavam
terminando o jantar. Será que o cozinheiro não conhece os princípios elementares de uma boa cozinha? O preço
cobrado foi de Primeiro Mundo!"

KIOTO
Lira, 105/3"
R. Ministro Tavares
[ Machado - tel.: 205.9197

TRADICIONAL
CASA JAPONESA
fí

A maior variedade de artigos
da culinária japonesa com todos
os seus temperos e sabores
além de um especial Sushi-Bar.

arrastão

está

no
v,-.
*
£•
Jflf .
lfp|%

«* a

SEXTA: ZÉ ALEXANDRE
"Bandolins" e
Autor de
parceiro de Oswaldo Montenegro
ATRAÇÕES:
SÁBADO: GEBE na viola e Peixinho na percussão
DIA 27/11: FORRÓ IMPERDÍVEL (Reserve)
Km 18,5 Av. das Américas - R. Senador Rui Carneiro, 220
Tel.: 437-9310 (2a Rua a esq. após Novo Rio Camping Club)
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KACUA
O "Sindico" garante.
verdadeiro arrastão de peixes e
0 Restaurante Kaçuá. especializado em .comida nordestina, coloca em sua mesa o da Barra eido'
que.
casa
famosa
da
Cezar
ja
(proprietário
frutos do mar frescos e selecionados pelo
Je«e|olVatapa
desde os tradicionais
a
escolher
amigos
e
clientes
seus
e
orienta
recebe
sempre,
como
simpaticamente
ate as novidades ™perd.yeis com
Caruru Acarajé. Sururu. Queijo Coalhado. Siri Catato. Moqueca. Carne de Solacompanhados
com os deliciosos Sucos
Transadinho. EsconcJidinho. Porretinha. Arrumadinho e Bagunçadinho, todos
Pitanga.
e
de Acerola. Cupuaçu, Graviola. Mangaba, Umbu, Cajá
..

/

,

maiores

as

FLANELINHA

do

-

vida

saboreando/-

ENGARRAFAMENTO

E DO
O melhor

a

'

Tudo em um só lugar!
O MAIS BARATO DO RIO
CRS 450.00
Tekka
CRS 530.00
Califórnia
CRS 980.00
Sushi ou Sashimi
CRS 170.00
Harumaki
CRS 440.00
Yakisoba
CRS 650,00
Teppan
CRS 170.00
Missoshiru
CRS 300.00
Banana Car
ENTREGA A DOMICILIO
CASA
© KOTOBUKI
R.das Laranjeiras. 336/ Lj G Tel 285-2791

12 II a 18 II 1993
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BADALO
Clube Gourmet — Rua General Polidoro. 186.
Botafogo (295-3494/295-1097). 2a a 6J. do meio-dia às
I 5h e das 20h à Ih: sáb.. só janiar; dom., só almoço.
Manobreiro. C.c.: nenhum.
? Elvia Salazar vela para que todos tenham um belo
almoço, com saladas (sempre há uma do dia. feita na
hora. na frente do freguês), sopa. massa, carne e
outras opções. No jantar, assinado por José Hugo
Celidônio. o menu sugestão tem delicadezas como
peilo de pato com tamarindos e crepe de maracujá.
$$$$
COMIDINHA
Lunch Time — Rua Marquês de São Vicente. 115.
Gávea (274-4249). Todos os dias. das lOh às I9h. À
noite, há um espaço reservado para coquetéis e festas
fechadas. C.c.: nenhum. Tiquetes.
? Peça um café. leia o jornal, belisque uns salgadinhos. experimente as saladas, um prato de massa,
tome um copo de vinho, saboreie um rocambole de
chocolate ou a torta de damascos. E um lugar pequenino e despretensioso, onde o cliente pode passar
horas comendo, lendo, conversando. Invenção de
Antinéa Bhering e Ana Helena Barbará. $$
SORVETE
Mil Frutas — Rua J.J. Seabra. sem n°. quase esquina
com a Rua Jardim Botânico, Jardim Botânico (5112550; entregas a domicilio, 284-7478). Filial: Rua
Olegário Maciel. 440. loja D. Barra da Tijuca (4943522). Todos os dia*, das l()h?0 às 23h C.c.: nenhum.

RESTAURANTE

A

mm
O TEMPERO DA BAHIA
NO CENTRO DO RIO.
3" a 6" feira

f

APICIUS

Festas

Restavam-me o telefone e a alegria
daquela colorida manhã. Tentei falar
com pessoas amigas, e até o interurbarno tentei. Mas todos estavam ocupados
ou tentando inventar ocupações. Lembrei-me, então, do Sr. O.C. e de sua
senhora. Ah, estavam dispostos! E combinei com eles de jantar no Le Saint
Honorè, onde se realizava a Semana dos
Chefs que por lá passaram. Bela a minha
idéia! Mas as belas idéias precisam de
executivos. E, em dias quentes, sou um
executivo bem pior que certo presidente
da República de já não recordo mais que
país. Continuou o dia. Li meus clássicos.

promoção

35%
desc*
inclusive c/ cartão de crédito

possível encontrar ninguém em casa.
Consolei-me. então, e parti para o Le
Saint Honorè sozinho.

super

íntimas

um dia de primavera, desses que
Era
ainda escapam ao furor de verão.
Escapam, mas não enganam a preguiça.
E, preso por ela — acorrentado e idiota
—. me instalei no pátio, olhando o lago.
Cantavam os sabiás. Anastácia estava
interessada em conversar. Bebeu um
pouco de cerveja, coisa que acho que lhe
fez bem. Que tenha ficado tonta, não
afirmo. É tenue, delicada e sutil a diferença entre uma tartaruga sóbria e outra
bêbada. Ora, Anastácia é discreta como
certas ladies antigas. Fala, mas com tanta discrição que, antes de o fazer, mergulha. Ouvem-se três bolhas que dão uma
idéia nitida do que possa ter sido a
aristocracia. É instrutivo. Mas é pouco
em matéria de conversação.

Que, depois de certa hora, se resumem a
uma boa cerveja. Resultado: Quando
acordei, vestido, engravatado e sentado
em minha poltrona, já não era mais

desc. 35%
chtque ou dinhtiro

RESTAURANTES

Perdi a companhia. Não os pratos. O
maitrê Polinelli me serviu, de início, uma
mousse de Coquilles Saint Jacques (criação de Laurent Suaudeau), á qual seguiu-se um salmão com pimenta rosa
(Michel Augier), ambos regados por um
excelente Pouilly Fuissè de 1992. Veio
depois um pato ao tucupi (Laurent
Suaudeau), com uma Nuits St Georges,
Domaine Thomas Mailllard (1988). E,
dos três pratos, ainda não sei dizer qual
o melhor. Acho que os três seguidos.
Acabo mal se continuo assim.
? Le Saint Honorè — Avenida Atlântica, 1.020/ 37°
andar. Hotel Meridien. Leme (546-0880). 2* a sáb.,
das 20h até o último freguês. Manobreiro. C.c.:
todos. SSSSS

Aceitamos reservas p/ o Fim de Ano.
R. do Teatro, n* 5
Lgo. de S. Francisco
Centro • RJ - Tel.: 221-0380

? Sabores de pitanga, jaca. damasco, tapioca. umbu
e muitas outras frutas. Há também os cremosos.
como o de chocolate com cupuaçu, chocolate com
café, chocolate com casquinhas de laranja, chocolate
branco com avelãs. E esquisitices como o limeirissima
(vodka com lima da Pérsia). Na filial da Barra, tortas
do Kurt. $

Massas Frescas Finas m
prontas e semi-prontas
FAÇA SEU PEDIDO: 493-2188
IA

iflBRIQfftft"

NÀOHÁ MASSA COMO A NOSSA
R. Olegário Maciel. 451/Lj. Z - Barra

12 11 a 18 11 1993

ITALIANO
Fratelli Express — Rua General San Martin. 983.
Leblon (259-6699). 2J a 6a. das IXh às 2h: sáb. e dom..
do meio-dia até o último freguês. Manobreiro. C.c.:
nenhum.
? Pizzas de forno a lenha e um cardápio de especialidades italianas preparadas pelo chej Osvani Silva
(ex-Enotria. Arlecchino e Maschera di Pulcinella).
como beterrabas fritas na massa de cerveja, risoto ao
frutos do mar. lasanha de Siena e camarões no vinho

branco e ameixas secas. Ao fundo, maitre Coelho e a
dona. Bernardete Simonelli. $$$
Satyricon — R. Barão da Torre. 192, Ipanema
(521-0627). Todos os dias. das 13h até o último
freguês. Estacionamento próprio. C.c.: todos, menos
o Sollo.
? Madonna e Baryshnikov confirmaram: ir ao Satyricon é uma viagem ao melhor que há entre peixes e
frutos do mar. Há ainda massas e carnes. $$$$

JUDAICO
Kosher House — Rua Henrique Dumont, 68. loja I.
Ipanema. 3", 4' e 5a. das 9h às 19h: 6*. das 9h às 15h:
dom., das 9h às 14h. C.c.: nenhum.
? Especializado em comida judaica, no mesmo lugar
onde funcionou o Delicafs. Oferece os pratos tradicionais da culinária Kosher. congelados e frios. $$$
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Quem

espera

acaba

LIJC1A CERRONE
de longa espera, a Companhia
Depois
da Arca volta à cena neste final de
semana no Teatro Glauce Rocha. Famosos pela irrepreensível montagem em
l°°l do espetáculo La Fontaine em tabuíüs . eles apresentam agora A fada mofatLi. O texto de Dulce Bressane conta a
história de uma fadinha que. cansada da
monotonia do Cosmo, resolve aterrissar
no mundo real. alterando por completo
a rotina da cidadezinha escolhida. Concedendo a todos os habitantes a realiza-
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mofando

ção dos seus desejos, a fada reina absoluta na terra dos mortais, até estes
descobrirem que o melhormesmo é cada
um ir atras do que quer. Sem batalha
o ser humano acaba criando mofo. Com
direção de Maria Cristina Gatti. músicas
de Cláudio Savietto e coreografias de
Mana Lúcia Priolli. o espetáculo tem
tudo para emplacar com sucesso neste
finalzinho de temporada.
_
mofad-i — Direto de Maria Cristina
^
Gatti 7Yj.T0 Glauce Rocha. Av. Rio Branco. 1~9.
Centro (220-0259) Sáb e dom., às l"h CRS 400

CRS -W í C RS 350 (dom.). Refrigerantes grátis no
\(ct>.vb£d s
De como quase tudo deu errado — De Henrique
Ta-ire- sor a direvão de Luiz Mendonça. Teatro
5<.<e~. R do Catete. 5?S (265-9933). Sab. e
cc~. ü !~h CRS -400. Sorteio de lanches do SicDo-_l_- - j.i 1—*j.' dc Machado
O c amante ao Grâo-Mogol — Texto e direção de
Mir^a Cara Ntachado. Teatro Tablado. Av Lmeu de
- Xííchsdo. "^5 (294-7S47). Sab e dom., ás
:
CRS .CO
E to-e«cor — De Janete Clair sob a direção de João
~VJoòo
Cae:ar.o. Ps- Tiradentes. > nc
3rirõl12 -.'3«j5 Sor . as i~h. e dom . às 1 ch. CRS 500
Estaçáo-Terra — De Alexandre Pr.r.g. Teatro Cãnti.-/,- R"r. Joana Angélica. c>5 i2c,~-~2v35'> Sab.
as
: :;r
CRS 500 assistir à peça
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O Fantasma da Cantarvilla — Direção de Ernesto 5
Piccolo. Teatro Nelson Rodrigues, Av. Chile, 230 °
(262-0942). Sáb. e dom., às 18h. CRS 500.
f? Leia mais no Atenção.
o>
3'
Festival de palhaços — Teatro César Fabri, Av. ~ 'O
Fantasma d* Cantarvilla': afaitos
Eng. Richard, 83 (577-2365). Sáb. e dom., às 18h30.
CRS 250.
Formigando — Musical infantil de Sérgio Coelho.
ATENÇÃO
Teatro Ziembinski, R. Urbano Duarte, 30. Tijuca
(228-3071). Sáb. e dom., às 17h. CRS 400.
O Fantasma de Canterville — Tem genO mágico de Oz — Direção de Franncis Mayer.
te, ou melhor, fantasma voando no
Teatro Casa Grande. Av. Afrânio de Melo Franco,
palco do Teatro Nelson Rodrigues, pa290 (239-4045). Sáb. e dom., às 17h. CRS 400.
ra alegria da platéia que adora uma
O menino que libertou o Sol — Texto e direção
novidade nas alturas. Indicado para
de Regina Fontenelle. Teatro Posto 6, R. Francisco
crianças e pré-adolescentes, o espetáSá, 51. Copacabana (287-7496). Sáb. e dom., às
culo dirigido por Ernesto Piccolo tem
I6h30. CRS 200.
ares de videoclipe e o melhor do rock
No reino encantado de Papai Noel — Texto e
and roll. Uma atenção especial para a
direção de Carlos Henrique Casanova. Teatro BarraShopping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844). 5* e
hilariante Maria Clara Gueiros e os
6*. ás 17h; sáb. e dom., às 14h. CRS 500. Sorteio de
meninos Ordem e Progresso.
brindes.
Salame mingüê — Rogério Fabiano
Papai Noel na casa da família topa tudo —
dirige este gostoso musical com texto
Texto e direção de Ressy Marie Penafort. Café Teatro
de Chico Anysio e músicas de Tim
Atlântica,
3264,
Copacabana
Othon Palace. Av.
(5415522). Dom., às I7h. CRS 400.
Rescala. No palco, os ricos Silvio Fer—
De Maria Clara Machado. Paço
Passo a passo
rari, Angela Rabello, Daniel Lobo e,
Imperial, Pç. 15, 48, Centro (224-2407). Sáb. e dom.,
de quebra, Bia Montez divertem a piaàs 17h. CRS 500. Espetáculo extra na 2a. às 17h.
téia com a composição interessantíssiPianíssimo — Musical infantil de Tim Rescala dirima de seus personagens. Um ótimo
gido por Karen Acioly. Espaço III do Teatro Villaao lirismo do menino Macontraponto
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-3346). Sáb. e
tias Corrêa. Enfim, uma mistura bárdom., às 17h. CRS 400.
—
bara de teatro, cinema e TV.
Texto e
Pinóchio e o sonho de ser menino
direção de Rjobson Moreno. Teatro César Fabri. Av.
A Bela Adormecida — Programa obriEng. Richard, 83 (577-2365). Sáb. dom. e feriados, às
gatório para os fãs do teatro de partici17h. CRS 250.
pação. Em cena, Lucinha Lins é a fada
Pollyanna. o jogo do contente — Direção de
madrinha e Cláudio Tovar, o malvado
André Paola. Teatro BarraShopping, Av. das Amérie cultuado Moujique, o vilão mais quecas, 4.666 (325-5844). Sáb. e dom., às 16h. CRS 500.
Sorteio de brindes. Quem levar I quilo de alimento não
rido do público infantil.
perecível recebe uma camiseta da Lápis de Cor.
No reino encantado de Papai Noel — De Carlos
Henrique Casanova. Teatro BarraShopping. Av. das
4.666 (325-5844). Sáb. e dom., às 17h30. CRS 500.
Américas, 4.666 (325-4898). 5' e 6", às I7h; sáb. e
Sorteio de brindes. Durante os meses de novembro e
dom., às 14h. CRS 500. Sorteio de brindes.
dezembro a criança que levar um brinquedo em perfeiA revolta dos brinquedos — Direção de Waltinho
ias condições terá 30% de desconto.
Antunes. Teatro Posto 6, R. Francisco Sá. 51, Copacabana (287-7496). Sáb. e dom., às 18h. CRS 250.
CIRCO
Salamô mingüô — Musical infantil de Chico Anysio sob a direção de Rogério Fabiano. Teatro Clara
Circo no Circo Voador — Dom., das 17h30 às 20h.
Nunes, R. Marquês de S. Vicente, 52/3° andar (274CRS 250. Escola livre de circo, exposição de fotos,
9696). Sáb., dom. e feriados, às 17h. CRS 500. Espeprojeção de filmes, além da participação do Grupo
táculo extra na 2a. às I7h.
Atrupelados. Circo Voador. Arcos da Lapa. s/n° (221? Leia mais no Atenção.
0405).
Os saltimbancos — De Chico Buarque sob a direGran Montany Circus — Direção de Luciano
Montani. Números de mágica, cama elástica, trapeção de Rogério Fabiano. Teatro dos Quatro. R. Marzistas, contorcionismo e globo da morte. Av. Visconquês de S. Vicente. 52/265 (274-9895). Sáb., dom. e
de de Rio Branco, s/n° (em frente à Concha Acústiferiados, às 17h. CRS 500. Ingressos a domicilio pelo
ca), Niterói (258-6959). 4" e 6'. às 20h: 5a, ás 17h30 e
te!.: 221-0515. Espetáculo extra na 2a. às 17h.
20h: sáb., às 15h. 17h30 e 20h; dom. e feriados, às
—
sob
a
De Teresa Frota
O topo da montanha
lOh. 15h30. I7h30 e 20h. CRS 300 (criança/arquibandireção de Renato Icarahy. Teatro da VFF. R. Micada).
CRS 500 (adulto/arquibancada e criança/caguel de Frias, 9, Niterói (717-8080). Sáb. e dom., às
deira) e CRS 700 (adulto/cadeira). Camarote para
e
a
música
com
16h. CRS 450. Sorteio de fitas cassete
quatro pessoas: CRS 3 mil.
história da peça.
Os três porquinhos — Musical de Frederico D AEXTRA
mico. Teatro Galeria. R. Sen. Vergueiro. 93 (2258846). Sáb. e feriados, às 17h. e dom., às 16h30. CRS
Karaokê do Vovô Jeremias — Brincadeiras, dis250. Espetáculo extra na 2°, às I7h.
coteca e karaokê. Charly's Pub, Av. Ataulfo de Paiva,
—
Lupe
de
e
direção
1.060. Leblon (294-8349). Sáb., às !7h. CRS 700 (com
Texto
Mau
A volta de Chico
direito a lanche).
Gigliotti. Teatro BarraShopping. Av. das Américas.
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Familia Dinossauros — Show com palhaços e
mágicos. Teatro da Praia. R. Francisco Sá, 88 (2677749). 2a. às I7h. CRS 500.
O palhaço Saca Rolha e a familia Pim Pam
Pum — Sáb., às 17h. Parque Ari Barroso/Penha.
Grátis.
Casa da leitura — Contadores de história. Sáb., às
17h. R. Pereira da Silva. 86. Laranjeiras (205-9497).
Ilha da criança — Teatro infantil. Dom., às 17h.
Ilha Plaza Shopping. Av. Maestro Paulo e Silva. 400
(462-2626). Grátis.
Teatro infantil á domicilio — Bonecos, papéis que
se transformam, além de muita música. Informações
pelo telefone 230-1167.
Toboplay — Parque aquático composto de toboáguas gigantes em frente á praia. 4a a dom., de 9h ás
18h. CRS 90 (preço médio da ficha). Descontos para
excursões e colégios. Praia de Piratininga — Praião/
Niterói (709-3488).
Playtoy Tijuca — Parque dc 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 bonecos às
16h30 e I7lt30. grátis. 15% de desconto na compra de
10 ingressos.
Play Kart — Parque de diversões. Diariamente, das
lOh às 22h. Av. Alvorada. 1.791, Barra da Tijuca. 2a a
5a (CRS 300); 6a, sáb., dom. e feriados (CRS 350).
Aceita todos os cartões de crédito.
Playtoy Barra — Parque de diversões. 5a e 6a. das
14h às 20h; sáb., das I4h às 22h; dom. e feriados, das
lOh às 22h. Passaporte: CRS 700. Pista de minibugre
e walk-machine. Av. Alvorada, 2.150. Tel: 325-7510.
Aceita cartões de crédito.
Spacetoy Plaza — Parque de diversões. 2a a sàb.,
das lOh às 22h, e dom., das 12h às 22h. Piscina de
bolas, minirail, máquina de fliper, lanchinha e balãozinho. CRS 100. Av. XV de Novembro, 8, Niterói
(714-9949). 10% de desconto na compra de cinco
ingressos.
Planetário da Gávea — O Planetário está com uma
nova programação. Sáb. e dom., às 16h30, tem Bonequinho de neve. A peça. indicada para crianças a
partir de três anos. fala sobre um menino que encotra
um boneco de neve. Eles começam a conversar e
resolvem visitar um planetário. Ás 18h, é a vez de
Nordoon e Shalissa — um encontro cósmico. Duas
crianças resolvem fazer uma viagem espacial para se
certificarem de que a Terra realmente gira em torno
do Sol, como eles leram nos livros escolares. A peça é
recomendada para maiores de sete anos. E, às 19h30,
tem Universo, os caminhos da vida. que aborda o
surgimento da vida inteligente. Indicada para maiores de 12 anos. CRS 150 (crianças até 10 anos) e CRS
300 (adultos). Av. Padre Leonel Franca, 240 (2740096).
Jardim Zoológico — 2.400 animais entre répteis,
aves e mamíferos. Parque da Quinta da Boa Vista. s/n°
(254-2024). 3a a dom., das 9h às 16h30. CRS 250.
Grátis para criança até um metro de altura, deficientes e para quem apresentar o vale-idoso. Sáb.. show
do palhaço Xixi às 13h.
Tivoli Parque — Parque de diversões. 3a a 6a. das
14h às 20h. Sáb.. das 14h às 22h; dom., e feriado, de
lOh às 20h. Av. Borges de Medeiros, s/n° (294-2045).
CRS 1.200 (preço único adulto/criança). Salão de
festas. Excursões têm 20% dc desconto. O aniversariante não paga ingresso e o acompanhante tem 20%
de desconto.
Fazenda Alegria — Fazendinha, floresta encantada,
parque aquático, cachoeiras, piscinas naturais, campinho de futebol, pescaria. Sáb.. dom. e feriados, de
lOh às I8h. CRS 2.000 (adulto) e CRS 1.150 (criança
até 12 anos). Passaporte sem almoço: CRS 700. Estrada Boca do Mato. s/n° — Vargem Pequena. Outrás informações pelo tel.: 442-1991.
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admirar uma obra de Maurits Cornelis
AoEscher (1898-1972), nunca confie no olhar
a visão pode traí-lo. Desconfie sempre dos
"Ninplanos, das dimensões e dos contornos.
não
guém consegue desenhar uma linha que
"Todo
o
artista.
vez
seja fronteira", disse certa
o contorno fechado, não importa a sua forma,
evoca igualmente as noções de interior e exterior, a sugestão do perto ou longe, de objeto e
de fundo." Referência obrigatória em escolas
de desenho de todo o mundo, o artista gráfico
holandês chega pela primeira vez ao Brasil,
numa exposição itinerante que já deslumbrou
cariopaulistas e promete repetir a dose com
cas, brasilienses e curitibanos. No Rio, o Museu de Arte Moderna abriga, a partir desta
sexta, 71 gravuras originais e 34 reproduções
fotográficas de algumas de suas principais
obras.
O paradoxo mostrado em seus trabalhos se
traduz também na compreensão de suas obras
o artista foi considerado difícil por muito
tempo, mas depois atingiu um sentido pop
quando descoberto por roqueiros (que estamparam muitas de suas obras em capas de discos). publicitários e designers. Atualmente,
mais de 20 anos depois de sua morte, a obra de
Escher, um mestre da ilusão, continua moderna, instigante, provocante. Algumas célebres
como o Mirante (litogravura de 1958) e suas
colunas trocadas; a escada que não leva a lugar
algum (litogravura Subir e descer, de 1960); ou
a cascata que deixa de lado a lei da gravidade e
sobe e desce um moinho retornando ao mesmo
ponto (Cascata, litogravura de 1961). Outras,
menos conhecidas, mas que também brincam e
desafiam o tempo e o espaço: os peixes brancos
que se transformam em pássaros pretos (xilogravura Metamorfose II); a reprodução do
tempo (xilogravura Dia e noite, impressa em
dois blocos, de 1938); o tabuleiro de xadrez que
sofre estranhas mutações (Metamorfose //, xilogravura de grande dimensões, de 1939); a fita
de Mobius percorrida por formigas vermelhas
(Fita de Mobius II. de 1963); o verso e o reverso
de uma mesma paisagem {Em cima e embaixo,
litogravura de 1947); as várias paisagens contidas numa só (Côncavo e convexo, de 1955); ou
as escadas interligadas (Relatividade, litogravura de 1953). Todas estas obras estarão no
MAM. Mas, em qualquer uma de suas fases, o
importante é não confiar em Escher. Desconfie, e aproveite.
? MC. Escher— MAM. Avenida Infante Dom Henrique.
85. Aterro do Flamengo (210-2188). 3a a dom., das 13h às
19h. CRS 200. Grátis 3". das 13h ás 15h.
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ATENÇAO
Aspectos da gravura no Brasil — Exposição montada a partir do acervo da Bolsa
de Valores do Rio, em convênio com o
MAM. Os estilos mais representativos
da gravura fazem parte da mostra, que
conta com nomes como Valério Rodrigues, Tomie Othake e Lívio Abramo.
Saguão Cultural da Bolsai RJ, Praça 15,
20, Centro. 2a a 6a, das lOh às 17h.
Litogravuras do Instituto Tamarind —
Inaugura nesta sexta, às 13h, exposição
com 49 litografias de 28 artistas do instituto americano. Em sistema de intercâmbio, Iran do Espírito Santo e Bernadette
Panek estagiaram 30 dias no instituto.
Agora, o Tamarind mostra artistas como
Dan Rizzie e Clinton Adamns. Foyer do
Salão de exposições do MAM, Av. Infante
D. Henrique, 85, Aterro (210-2188). 3a a
dom., das 13h às 19h.
Pessoas — Daniel Azulay expõe pinturas
e retratos femininos utilizando a computação gráfica. Tom Jobim apresenta o
"Azulay
revela um momento
trabalho:
de expressão absoluta, em linhas de vida
própria, buscando a beleza como fonte
de inspiração." GB Arte/Shopping Cassino Atlântico, Av. Atlântica, 4.240/Ssl.
129 (267-3747). 2a a 6a, das lOh às I9h.
A cerâmica na arte contemporânea brasileira — 15 artistas (como Burle Marx e
Antonio Poteiro) traduzem com a cerâmica o cotidiano brasileiro. BNDES.
Av. Chile, 100, térreo (277-7801). 2a a 6a,
das 9h às 19h.
A arte de ver a arte — Até domingo,
mostra de serigrafias. litografias e xilografias — algumas inéditas — de Manabu
Mabe, Aldemir Martins, Kazuo Wakabayashi e Inimá de Paula. Espaço Cultural
Urca, R. Roquete Pinto, 16 (295-2495). 2a
a 6a, das 9h às 20h; sáb., das 9h às 18h.
Brasil — 100 anos de arte moderna —
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Gravura da Valério Rodrigues, à
mostra no Sagufto Cultural da Bola
Montada a partir do acervo do advogado
Sérgio Sahione Fadei — uma das mais
completas do Brasil, com 800 obras —, a
mostra de 250 obras vai dos precursores
da arte moderna até os vanguardistas.
Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio
Branco, 199 (240-0068). 3a a 6a, das lOh às
18h; sáb. e dom., das 14h às 18h.
Navio negreiro de Di Cavalcanti — A
Galeria Século 20 do Museu Nacional de
Belas Artes recebeu o painel Navio negreiro, de Di Cavalcanti. De grandes
dimensões c dividido em três partes, a
obra faz parte do acervo do Chase Manhattan. MNBA, Av. Rio Branco, 199,
Centro (244-0068). 3a a 6a, das lOh às
18h; sáb. e dom., das I4h às 18h.
Daniel Feingold — De partida para o

mestrado em Nova Iorque, Feingold,
vencedor do Salão Nacional de Belas
Artes, expõe óleos com cores neutras.
Galeria Goudard, R. Marquês de São
Vicente. 124, lj. 121,
Gávea Trade Center
(259-8106). 2a a 6a,
das 13h às 20h: sáb.,
das lOh às 14h.
Objeto lacrado —
Instalação da italiana Enrica Bernadelli,
que até 1985 dirigiu
curtas-metragens
(foi citada no livro
Revolução do Cinema Novo, de Glauber Rocha). A instalação usa a coluna
central do espaço,
vedada com um lacre branco, de onde
se desprendem fios.
Danlal Azulay axpóa ratratos faltos com computação gráfica
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Utogravura do Instituto Tamarind
Galeria do Ibeu, Av.N.S. Copacabana.
690, 2o andar. 2a a 6a, das 1 lh às 20h.
Interiores/Janete Costa — Comemorando
os 10 anos do shopping e os 30 de atividade profissional da arquiteta, decoradora e
designer Janete Costa, o Rio Design destinou quatro andares ao seu trabalho. 2a,
das 12h às 22h; 3a a sáb., das lOh às 22h:
dom., das 12h às 20h. Paralela à exposição de Janete, o Rio Design promove a
exposição Na sombra da Jurema Preta,
dos pernambucanos Alexandre Nóbrega.
Flávio Emanuel, José Paulo. Marcelo Silveira, Maurício Castro e Rinaldo. São
objetos em madeira e pinturas em telas.
Idea Galeria de Arte, Av. Ataulfo de Paiva, 270/301, Rio Design Center, Leblon
(294-0747). 2a, das 12h às 22h. 3a a 6a, das
lOh às 22h. Sáb., das lOh às 20h.
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NOVIDADE
Chopp 10 — Rua República Árabe da Síria. 203.
Ilha do Governador (393-0345). Diariamente, das
I lh ás 3h 2J a 6a. happv hour das 18h às 20h.
? Inaugurado no fim de semana passado, o Chopp
10 já anda fazendo a festa como a primeira casa da
Ilha a oferecer happy hour aos clientes, além de
muitas surpresas espalhadas pelos três andares^ em
estilo rústico-colonial. Para beliscar, as dicas sào o
camarão ao alho e óleo (CRS 580). a isca de peixe
com molho rose (CRS 680). a manjubinha e sardinha
frita (CRS 190) e a porção de bolinho de aipim com
carne seca desfiada (CRS 840). Na área etilica, nada
supera os chamados coquetéis alegóricos (feitos com
chope). especialmente o Lua Negra (CRS 290).
MUSICA AO VIVO
Marcellu's Bar — Avenida Marechal Henrique
Lott. 120. lj. 118, Rosa Shopping, Barra da Tijuca
(325-5325). 3J a sáb.. das 21 h até o último cliente.
Aceita todos os cartões.
Neste fim de semana, quem quiser curtir música ao
vivo à luz de velas vai encontrar o trio Candõ (voz e
violão), Andréa Marques (voz) e André Gonçalves
(voz e violão). Com ambiente aconchegante e especialissimo para namorados, o Marcellu's traz como
destaque no cardápio os coquetéis especiais da casa
— como o Novo Leblon (leite de coco, leite condensado e vodea, a CRS 580). ou o Barramares (rum.
creme de menta, leite de coco e suco de abacaxi, a
CRS 610) — e honestos tira-gostos. como a porção de
bolinho de aipim (CRS 840). E as melhores opções: a
capiroska de morango (CRS 460) e o drinque Atlântico Sul (sorvete de creme, gim e curaçau blue, a CRS
860).
La Cave de Paris — Rua do Oriente, 437, Santa
Teresa (252-5534). 3a a sáb.. das 18h ás lh. Couvert a
CRS 300.
A música ao vivo (com o jazz de Renato Velasco a
partir das 22h) da antiga mercearia de Santa Teresa
merece ser desfrutada ao lado dos belíssimos crepes
salgados da casa (de CRS 420 a CRS 550). ou com a
novidade de cada um poder criar a sua própria pizza
(duas escolhas. CRS 780. a partir de três escolhas.
CRS 880). Para beber, a melhor dica é o Mônaco
(coquetel leito de cerveja, a CRS 220).
New London Bar — Avenida Sernambetiba. 1.496.
Barra da Tijuca (493-0375). Diariamente, a partir das
2()h.
O piano bar do restaurante Palhota traz MPB de
primeira com Ari de Assis (voz e violão). Para acompanhar, provolone a milanesa (CRS 1.200) com coquetel Palhota (rum. suco de laranja, suco de abacaxi,
groselha e creme de coco. a CRS 520).
ARABE
Árabe da Gávea — Shopping da Gávea. Rua Marquês de Sào Vicente. 52. lojas 140 e 141 (294-2439).
Diariamente, das llh30 até o último cliente. Sem
consumação mínima. Nào aceita cartão de crédito.
As mesinhas espalhadas pelo corredor do shopping costumam estar sempre ocupadas. Artistas são
figurinhas fáceis por lá. Nào é para menos. O quibe e
considerado um dos melhores da cidade. A catta
(CRS 420) e o Homus Tahine (pasta de grão de bico.
CRS 780) sào de primeira. Para beber, cerveja Bohemia supergelada (CRS 335). A feijoada rodízio (CRS
850). que rola nas sextas, também é bem bacana.
Assim como o bufê de saladas e pratos quentes que a
casa oferece de segunda a sexta.
TRADICIONAL
Bar Luiz — Rua da Carioca, 39. Centro (262-6900).
2a a sáb.. das 1 lh às 23h30.
No ranking dos melhores chopes da cidade, o do
Bar Luiz disputa os primeiros lugares. O segredo do
sucesso pode ser atribuído à tradição que a casa
manteve desde que Olavo Bilac bebia ali. A caldereta
(400 milililros) é de chope claro (CRS 130) ou escuro
(CRS 140). Os tira-gostos alemães vão desde a salada
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Os pela cidade e acabaram de aportar
em Copacabana com a inauguração do
Vivará — que carrega o nome da badaladissima casa noturna carioca que foi point
há duas décadas. Mistura de bar com
happy hour e boate, o Vivará, coladinho
na churrascaria Copacabana, promete o
mais completo agito tanto na happy hour
como na madrugada (animada pela Banda Vivará, com discoteca nos intervalos).
Tudo isso até quatro da manhã. Para a
garotada, tem matinê aos domingos. Para
a tribo que sai toda sexta atrás de uma
happy hour sofisticada, o Vivará avisa que
não ficará devendo nada a ninguém: piano, violão, voz e um repertório de MPB,
além de drinques como o Coquetel Vivará
(com ingredientes-surpresa) e opções tradicionais (chope, caipirinha e coquetel de
frutas). Há também um time especial de
beliscos — bolinhos de queijo e carne,
pasteizinhos, camarão aperitivo, entre
muitos. Se a fome apertar, tudo fica ainda
melhor: é só pedir o Filé ao Vivará (com
molho de mostarda e batata frita) ou as
variadas opções em frutos do mar.
? Vivará — Avenida N.S. de Copacabana, 1.114
(267-1497). 2a a 6a, a partir das I8h30; sáb. e dom., a
partir das 22h. Couvert artístico: CRS 650. Sem consumação mínima. Tem estacionamento e manobreiro.

de batata (CRS 300) até o kassler (CRS 1 mil, o par) e
o salsichão (CRS 500. o par).
Bar Brasil — Avenida Mem de Sá. 90, Centro (2225943). 2a a 6a. das 1 lh30 às 23h; sáb., das 1 lh30 às
15h. Aceita todos os tiquetes.
? Um pedacinho do Rio Antigo cercado de bom
atendimento e comida de primeira por todos os lados,
a casa já pertenceu a austríacos e deles herdou a
tradição da cozinha alemã. O pão preto com patê
(CRS 600) ou o frango defumado com salada (CRS
1.200) combinam com o chope (CRS 100) e servem
para abrir o apetite. Ai. as pedidas são muitas: kassler
(CRS 1.400. para duas pessoas), bolinho de carne
com lentilha (CRS 1 mil), entre outras.

CENTRO
Mapa da Mina — Rua do Acre, 40, sobrado. Centro
(253-7430). 2a a 6a, do meio-dia às 21h. Happy hour
de 4a a 6a, das 18h às 21 h. Aceita os cartões American
Express e Visa. Couvert a CRS 290.
? A happy hour da casa nesta sexta traz MPB com
Naldo (voz e violão) e ótimas pedidas no cardápio.
Para beber, as dicas são os drinques Mapa da Mina
(suco de abacaxi, vodea e curaçau, a CRS 397) e a
tradicionalíssima caipiroska (CRS 455). No time dos
beliscos. nada supera os pasteizinhos de queijo e os
croquetes de carne (CRS 455). Outra boa pedida é a
porção de bolinhos de bacalhau (CRS 546).
12/11 a 18/11 1993
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ITALIANO
Ettore — Avenida Armando Lombardi. 800. lojas D
e E. Barra da Tijuca (493-5611/ 493-8939). Aberto
diariamente do meio-dia até Ih (6a e sáb.. até 2h).
Aceita American Express.
? Na entrada do restaurante, o bar do Ettore não é
apenas um lugar onde se fica aguardando uma mesa.
O ambiente acolhedor é um convite para se curtir,
por exemplo, um irish coffce (CRS 510). A casa
oferece também taças de vinho (nacionais, chilenos e
italianos, de CRS 340 a CRS 800). As garrafas ficam
expostas num tacho de cobre no balcão, entre cubos
de gelo, com uma útil e charmosa rolha de prata
italiana. Para quem quiser beliscar, uma boa pedida é
a tábua mista de frios (CRS 1.100) ou ainda as
porções de salame (CRS 630) e de presunto parma
(CRS 810).
ALEMÃO
Westfalia — Rua da Glória. 318, Glória (222-9293).
Diariamente, das I Ih às 2h. Aceita os cartões Diners
e Credicard e todos os tiquetes.
? Uma promoção que vai agradar os bons de copo.
Cada sete chopes (claros ou escuros) dão direito a
uma porção gratuita de bolinhos de bacalhau. E cada
três caipivodcas (CRS 400) valem um quarto drinque
de graça. No mais. o cardápio alemão oferece lombinho canadense (CRS 950) e salsichão (CRS 650).
Seguindo a tradição, há chope claro e escuro . mas
também tem gim tônica (CRS 105). uísque (CRS 200,
o de oito anos). Os beliscos são em sua maioria
alemães: par de salsichas brancas com chucrute (CRS
255), eisben (joelho de porco) com chucrute (CRS
245), presunto com salada de aipo e roquefort (CRS
290) e bolinhos de carne (CRS 175).
NA PRAIA
Recanto do Tio João — Rua da Madeira. 169.
Praia do Cardo, Sepetiba (317-7811). Diariamente, a
partir das 9h. Aceita Credicard e Visa.
Uma boa opção para aquela esticadinha depois da
praia. São dois ambientes, um fechado e outro mais
agradável, ao ar livre. Como a maioria dos bares da
região, o forte do cardápio são os frutos do mar. Para
abrir o apetite, chope (CRS 110), acompanhado de
casquinha de siri (CRS 750, porção com duas). Depois, é hora de atacar o peixe na telha (CRS 1.980.
para duas pessoas). A casa oferece 20% de desconto
para pagamento em cheque ou dinheiro.
Caneco 70 — Avenida Delfim Moreira. 1.026, Leblon (294-1180). Diariamente, das IOh às 2h. Não
aceita cartões de crédito.
As mesinhas espalhadas na calçada estão sempre
cheias de gente ainda molhada do último mergulho
no mar em frente. Entre um gole e outro no chopinho
gelado (CRS 128). o pessoal gosta de pedir pizza
cortada à francesa (CRS 1.780. a de muzzarela).
gurjão de peixe (CRS 1.450) e casquinha de siri (CRS
700). Há uma grande variedade de sucos de fruta:
laranja, manga, abacaxi, mamão, maracujá (de CRS
150 a CRS 170).

24 HORAS
Take Out — Avenida Atlântica. 2.964. Hotel Rio-Atlântica (255-6332). Não fecha. Aceita todos os cartões de crédito. Estacionamentto com manobreiro.
? Seja para matar a fome durante a madrugada ou
para tomar a saideira com um grupo de amigos, o
Take Out é uma boa pedida, basta apenas estar
disposto a pagar um pouco mais. Sanduíches com
recheio escolhido pelo freguês, tortas deliciosas e
drinques como Alexander e Margarita. Para comer e
beber, toda hora é hora.
12/11 a 18/11 1993

Brunswick Barra Bowling: pistas com sistema automático do marcação do pontos
Um

boliche

de

INÊS AMORIM
nova atração do
Amais
BarraShopping tem tudo para se tornar uma coqueluche de verào. Com um
investimento de USS 3.5 milhões, o recém-inaugurado
Brunswick Barra Bowling é
o mais moderno boliche do
Brasil, com 20 pistas totalmente automatizadas, ocupando uma área de 2.200
metros quadrados. Acabou j
a confusão na hora de marcar os pontos: lá. a marcação é automática c a conta- Is
gem aparece num monitor
de TV no alto da pista. I
Além disso, uma grande variedade de bolas permitirá o
melhor desempenho dos jogadores. que precisarão calçar sapatos especiais (alugados na hora por CRS 180)
para não danificar a pista.
O aluguel da pista, por 60
minutos de jogo. não é lá
dos mais baratos, mas. dividindo por todos os participantes. até que não fica tão
salgado.
Para amenizar a chateainevitável fila de espeda
ção
ra, o salão terá ainda três ¦r At
mesas de sinuca e dois dar- ¦ A
dos eletrônicos. Isso sem fa-
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lar no serviço de bar e restaurante com mais de 30
mesas. Para completar o
complexo, uma pequena botique, a ProShopping, venderá sapatos, bolas sob medidas, camisetas e outros
acessórios para o pessoal que
ficar fissurado pelo esporte. Os iniciantes que estiverem envergonhados podem
pedir um auxilio ao gerente
do boliche, Walter Costa,
que é pentacampeão brasileiro — é a melhor maneira
para não ver a bola caindo
nas calhas laterais e fazer o
strike (10 pinos derrubados
cm uma só tacada) ou o spare (10 pinos em duas tacadas). No fim do mês que
vem, o Barra Bowling vai sediar o Primeiro Campeonato
Brasileiro de Seleções. As
bolas vão rolar.

? Brunswick Barra Bowling — Barc?, ruShopping, Avenida das Américas.
4.666, Barra da Tijuca (325-2818/ 3250397/ 325-3770/ 325-5611). O acesso é
pelo setor C do Nível América, próximo à Mesbla, ou pelo estacionamento
do Nivel Lagoa. Diariamente, das IOh
-i I h. O aluguel da hora na pista varia
entre CRS 2.100 e CRS 2.800, dependendo do horário — a partir das 18h é
mais caro. Até seis pessoas podem
logarem cada pista.
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PARA

DANÇAR
Renan Cepeda

FESTA
Ronca Ronca/Torre de Babel — Rua Visconde de
Pirajá, 126, Ipanema (287-4532). Sáb., às 22h30. Couvert artístico-. CRS 850. Consumação minima: CRS
550.
? Mais um Ronca Ronca para a galera se acabar de
dançar. A festa só acontece uma vez por mês, mas já
virou referência para os seguidores de Maurício Vailadares. o popular MalVal — que é vascaíno mas é
legal. Ele faz uma salada de ritmos que dá supercerto:
mistura sucessos com pérolas tiradas do fundo do
baú. A seleção dessa semana inclui Fevers, Jackson
Five. Jamiroquai e Titãs. Como o próprio Valladares
define, é um verdadeiro "abecedário musical". E o
bom é que não tem ficado muito abarrotado, dá para
dançar sem se espremer.
MATINÊ
Sunday music/lmperator — Rua Dias da Cruz,
170, Méier (592-7733). Dom., das 15h ás 18h30.
Estudantes: CRS 400 (meninos) e CRS 350 (meninas).
? A matinê é um sucesso. Também pudera. Essa é
uma das poucas e boas opções dançantes para a
garotada da Zona Norte. Agora o comando das pick
ups fica a cargo da dupla Emerson e Marcos Vinicios,
que seguem a receita do antecessor Robson Vidal:
dance, axé music e reggae. Infalível. Sorteio de vários
brindes como bolas, camisetas e CDs.
DANCETER1A
Mistura dancing/Mistura Fina — Avenida Borges de Medeiros, 3.207. Lagoa (266-5844). Sáb., à lh.
CRS 800, com direito a um drinque nacional.
Dentro das comemorações dos 15 anos do Mistura
Fina. a casa reedita o projeto Mistura dancing, que
acontecia na filial da Barra da Tijuca e juntava
discoteca com shows de bandas estreantes. Comandando a cabine de som, está o DJ Ailton Áreas. Para
a estréia do projeto na Lagoa, loi convidado o grupo
Sindicato do Golpe, formado por Giovanni Bozzotto
(voz e guitarra). David Guimarães (guitarra). Claudio Reston Ibaixo). Henrique Ferreira Jr. (teclados),
Alex Teix (bateria). Beatriz Boechat e Paula Mello
(vocais). A banda mistura composições próprias com
músicas de Gilberto Gil. Roberto Carlos, Gonzaguinha e Titãs.
Press — Av. Sernambetiba, 4.700. Barra (385-2813).
3a a dom., a partir das 22h. Ingresso: CRS 500.
Consumação: CRS 500 (só sáb. e véspera de feriado).
Não aceita cartão.
Com cinco anos de história para contar, a Press
continua no maior pique. Os DJs Jorge Croffi e
Sérgio Dantas não deixam a peteca cair e sabem
como manter a pista sempre cheia. Como na maior
parte das boates da cidade, o hit da noite é Não quero
dinheiro, só que na Press é na voz de Marisa Monte e
não no vozeirão de Tim Maia. o que é ainda mais
bacana porque rola no video. O segredo para manter
a galera dançando é simples: muita dance music misturada com flashbacks como Gol to be real. de Cherry
Linnn.

DANÇA DE
salAo

•

LAMBADA
5» e Dom. LAMBADA - 21 H
6° e Sáb DANÇA DE SALÃO
2 Bandos c/ show de Mulatas e
PAGODE com a participação de LUIZ CAMILO
Dominao - FEIJOADA no almoço
De 3o a Dom. aberto p/ Almoço e Jantar
Aceita Cartão de Crédito - TeL 493-0005
494-3485
Estr. da Barra da Tijuca, 793
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'Rock Power' na Basement
Os DJs Edinho e Wilson comemoram dois anos de
Eles

conhecem

o

INÊS AMORIM
Rock Power, quem diria, está comO pletando dois anos. Edinho e Wilson — a dupla do barulho que é respon—
sável pela algazarra dançante
começaram a discotecar juntos no extinto Cubatão, continuaram no Kitschnet.
passaram pela Pick Up e pelo Anjo
Azul, até que finalmente aportaram na
Basement, no porão da Galeria Alaska,
onde se encontram todas as sextas. A
base do negócio continua sendo o rock,
mas, agora, além das músicas consagra"Estadas, eles tocam muita coisa nova.
mos pegando pesado nas novidades, educando a meninada", diz Edinho.
E os garotos que andam sacodindo as
Resumo da Ópera — Av. Borges de Medeiros,
1.426. Lagoa (274-5895). 4a a dom., das 22h às 4h.
Ingresso a CRS 390 (de 4'. 5a e dom.) e CrS 480 (6* e
sáb.). Consumação a CRS 760. Não aceita cartão.
Os DJs não sossegam o facho. É um troca-troca
danado. Mas os jovens freqüentadores que lotam a
boate não estão nem ai. Continuam firmes e fortes na
dupla dança azaração. Nas quartas e sextas quem
toma conta do som é o DJ Cláudio. Já as quintas
ficam á cargo de Rene. Sábados e domingos é a vez de
Ricardo Araújo, que fecha a semana só com Jlashhacks.
Trygonometrya Dance — Rua Leopldina Rego.
52. Ramos (290-1725). 6a a dom., a partir das 22h. 6a:
CRS 400 (homem) e CRS 200 (mulher). Sáb.: CRS
500 (homem) e CRS 300 (mulher). Estudante paga
meia. Não aceita cartão. Matinê de sáb.: CRS 250
(homem). CRS 150 (mulher). Matinês de dom.: CRS
300 (homem) e CRS 200 (mulher).
O espaço além-túnel para balançar o esqueleto
está fazendo o maior sucesso. Com capacidade para
quatro mil pessoas, funciona no antigo e belo Cine
Rosário. A combinação da arquitetura antiga com os

'poder

do

rock'

cabeleiras na Basement (a idade média é
18 anos) são mesmo ótimos pilotos de
teste — eles se amarram quando Edinho
e Wilson tocam coisas como Low Pop
Society, Mercury Hev. Fudge Tunnel e
Swervedriver — bandas que sempre estão presentes nas carrapetas dos rapazes.
Sorteios de discos, camisetas. CDs e
muitos outros brindes completam a festa. Ao fazer o balanço dos dois anos de
"O
leRock Power. Wilson comemora:
espaço
abriu
a
para que
gente
gal é que
outras pessoas fizessem coisas parecidas."
? Rock Power Basement — Avenida N.S. de Copacabana. 1.241. Copacabana (521-4425). 6a. a partir
das 23h. Consumação mínima: CRS 700.
equipamentos de luz e som supermodernos deu certo.
Um pequeno palco para shows abriga atrações variadas. Na pista, o ritmo è dance, pilotado pelo discotecário Fernado Dias.
People Down — Avenida Bartolomeu Mitre. 370.
Leblon (274-6448). 3a a dom., a partir das 22h. Taxa
de admissão: CRS 1.500.
Reinaugurada no inicio de outubro, a nova People
Down tem pouca coisa a ver com sua antecessora. A
decoração, assinada pelo badalado Chicó Gouveia, é
toda em preto, dourado e goiaba, dando um clima
night club ao local, nada parecido com os tons claros
de antigamente.
Café Caradhrás — Rua General Venáncio Flores.
365. Leblon (274-7475). 2a a sáb.. a partir das 22h.
Ingresso a CRS 700 (homem) e CRS 500 (mulher).
No local onde funcionou o Le Relais e o African
Bar surgiu há seis meses a boate Café Caradhrás. O
som que rola é puro dance music. A decoração é
cafona, mas a casa tem atraído a garotada da Zona
Sul. em especial a partir das 2h. Mas atenção: somente de quinta a sábado. Nos outros dias. o lugar vira
ponto das profissionais.
12 11 a 18 11 1993

'*UX. OT *+ fW.TjjT*., **m-:

Ivan

Lins

'diaP

abre alas

Lins começou a vida como compositor,
Ivan
cantor, virou empresário ao lançar a gravadora Velas e agora dá uma de locutor de rádio.
O autor de Madalena, entre tantos sucessos da
música pop brasileira, estréia nesse sábado, às
13h, no dial 99.7 da JB FM. E vira programador e apresentador do programa semanal Estádio JB. Em pauta, a nata da MPB. Mas a
seleção não é ufanista a esse ponto. O programa promete evitar preconceitos e não ter limites dentro da boa música. Nesta primeira vez,
Ivan Lins começa com trilha sortida. Olha só o
que vem por ai: Vai passar, com Chico Buarque. Beatriz, com Milton Nascimento. Par ou
impar, com Guinga. e Tradição, do disco Tropicália 2. lançado por Gil e Caetano Veloso.
Boa chance para a MPB — um representante
do gênero com uma hora disponível para tocar
o que quiser. Ivan ainda promete comentar
cada canção selecionada. Depois desta estréia,
cada programa terá um gancho. O da próxima
semana, por exemplo, deve congregar vários
autores nacionais cantando temas em inglês.
? Estúdio JB — Sáb., às 13h. na JB FM (99.7 MHz).
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Chico: 'Vai passar*
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Ivan produz e apresenta programa na JB FM

Caetano e Gil: 'Tradição'

As FM no Rio
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A SEMANA
SEGUNDA, 15
O programa Alvo Jazz alimenta a voracidade dos jazzófilos toda segunda, às 22h.
na Alvorada FM (95.7 MHz). Essa semana. o produtor e apresentador Paulo Macedo promete uma salada jazzistica para
ninguém botar defeito. Seleciona lhe besi
of Sonny Rollins, aquele saxofonista que
freqüentou a mesma escola de John Coltrane. Dizzy Gillespie e Miles Davis e toca
faixas como I'm old-fashioned, do CD
Sunny days starry night. Mas Paulo Macedo também abre o estúdio para nomes
latinos. Da brasileiríssima Leny Andrade,
toca Da cor do pecado. E aproveita para
apresentar a voz da peruana La ura Vale
em / ain 7 got nothing but lhe bines, de
Duke Ellington.
I- II a 18 ll 1993
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Sonny Rollins: atracao d« 'Alvo Jazz*
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? SEXTA NA OPUS 90
Clássicos em FM - A partir das 20h - Reprodução digital (CDs e DATs): Sinfonia n° 3. em mi
bemol, op. 10 de Dvorak (Fil. Tcheca. Neumann DDD - 38:00); Rapsódia Húngara n" 13. em lá menor.
de Liszt (Arrau - AAD - 8:59): Quatro lnterlúdios
marítimos, da Ópera Peter Crimes, de Benjamin
Britten (Phil. Giulini - AAD - 17:14); Concerta
em sol menor, para órgão e orquestra, op. 7-5. de
Haendel (Preston, Pinnock - DDD - 12:03);
Quatro Peças Líricas, de Grieg (Gilels - ADD 8:08); Metamorfoses sinfônicas de temas dc Carl Maria von IVeber. de Hindemith (OS S.Francisco.
Blomstedt - DDD - 20:01); Duas sonatas em Fã
maior. K524 e 525. de Scarlatti (Puyana - ADD 7:36); Concertino em Mi bemol. para clarinete c orquestra op. 26 de Weber (Sabine Meyer. OC
Dresde - DDD - 9:08); Magnificat primi tom para
dois coros mistos a quatro vozes, de Tomás Luis de
Victoria (Escolania N.S.Buen Retiro, Sanchez
- ADD - 10:22); La Cathedral Engloutie, de Debussy (Rubinstein - AAD - 5:50); Sintonia al
conventello. de Rossini (Marriner - AAD - 4:05);
Sonata n" I, em Fã maior, para violoncelo e piano. op.
5-1. de Beethoven
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MARCELLO MAIA
dois tinham tudo para
Os ser aquele casal perfeito.
Isso sc a crise financeira não
tivesse batido na porta e um
belo ricaço na janela, com a
mala rcchcada de dólares.
Demi Moore e Woody Harrelson passam a enfrentar via
vídeo a sedução irresistível de
Robert Rcdford em Proposta
indecente, um dos maiores e
mais polêmicos sucessos do
cinema em 1993. que a CIC
põe nas locadoras a partir
deste fim dc semana. Como o
dilema e as imagens bem cuidadinhas do duble de publici-

Demi Moore, em 'Proposta indecente': como um objeto à venda
tário e cineasta Adrian Lyne de amor e Atração fatal já
independem do tamanho da aterrissa como pule de dez
tela. o drama yuppie do dire- entre os lançamentos da temtor de Nove semanas e meia porada.

Para quem não se lembra,
tudo começa com a felicidade
quase infantil do casal Demi
Moore e Woody Harrelson.
Apaixonados e inseparáveis,
os dois. no entanto, começam
a enfrentar sérios problemas
financeiros e partem para
torrar as últimas cioleias num
cassino em Las Vegas. Enquanto perdem tudo. entra
em cena um milionário gentil
e charmosíssimo (Redford).
disposto a engordar em USS
1 milhão a conta bancária do
casal com uma singela proposta: passar uma noite com
a jovem esposa. Isso tudo é
recheado por cenas de amor
no tapete ao som de baladinhas de Sade Adu. fotografia
bem cuidada, um Redford
mais bonitão do que nunca e
dúvidas para dar e vender —
mais para vender, claro.
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? O poder de um jovem
(Power of one, EUA, 1993).
de John Avildsen. Drama
que a Warner prometeu,
prometeu e não teve coragem de lançar nos cinemas.
Um garoto branco deseendente de holandeses se transforma num campeão de boxe
que luta contra o apartheid.
A sinopse não chama a atençào. mas o elenco é interessante: John Gielgud e Morgan Freeman acompanham
o tal jovem (vi\ido por Stephen Dorff). M cimer.
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? É difícil dizer adeus
(Every time we say goodbye,
EUA, 1986). de Moshe Mizrahi. Drama no mesmo estilo de A força do destino (a
própria capa do vídeo faz
propaganda disso) que traz
no elenco Tom Hanks e
Cristina Marsillach. Hanks
é um tenente que se recupera de um ferimento num
hospital e acaba se apaixonando por uma bela judia.
Claro que a família dela farã tudo para separá-los.
LK-Tel.

? O cemitério maldito II
(Pet sematary II, EUA,
1992). de Mary Lambert.
Continuação da história
criada pelo mestre Stephen
King em que um misterioso
cemitério de bichos tinha o
poder de ressuscitar os mortos. O mote é o mesmo:
atriz morre em frente ao filho adolescente, que. depois
disso, se muda com o pai
para uma cidade do interior. Lá ele decide que sua
mãe merece uma nova
chance... CIC.

? Coração de trovão (Thunderheart, EUA, 1992). de
Michael Apted. O diretor
de Na montanha dos gorilas
traz uma intrincada história. Dois agentes do FBI
(Vai Kilmer e Sam Shepard)
partem para investigar um
assassinato numa reserva
indígena. Acontece que um
deles (Kilmer) foi escolhido
justamente por ser deseendente de indios Syoux e vai
se envolver na história mais
do que deveria. LK-Tel.

12 11 a 18/11 1993
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VÍDEO

crianças
Bienal Internacional de Quadrinhos — 6\ às
12h30. 18h30: Jtipiininuiiioii II. As I4h: Japanimation
III As I6h. 20h: Japanimation I. Sáh. c dom., ás
10h30. 14h: Sessão infantil: Tom <£ Jcrry Kids: Confusão cósmica (desenho animado, dublado). As 16h30:
Japanimation II. Âs INh: Japanimation I. Âs 20h:
Japimimation III. Centro Cultural Banco do Brasil.
Rua Primeiro de Março. 66. Centro (216-0237). EnIrada franca. Haverá distribuição dc senhas 30 nunutos antes da sessão.

esperança

se acerta em cheio num docuComo
mentário? Isso só acontece quando
o tema é atual, apropriado, e a narrativa dispensa sentimentalismos ou apelações de qualquer natureza. Assim é Profissão criança. vídeo de Sandra Werneck
(de A guerra dos meninos) que a Casa de
Cultura Laura Alvim exibe neste fim de
semana. Enfocando o cotidiano de quatro crianças trabalhadoras — um cortador de cana. um borracheiro, um abatedor de frangos e uma catadora de
—. Sandra Werneck imprime a
papelão
seu trabalho uma mistura de denúncia e
de panorama da exploração do trabalho
infantil no Rio de Janeiro com aquela
típica segurança de quem sabe o que está
falando. Se. por vezes, o video chega a
incomodar pela crueza, não é nada intencional — apenas o tema, que fala por
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'Profissão criança', de Sandra Werneck
si. A trilha-sonora de David Tygel e a
ficha técnica composta por diversos profíssionais do cinema brasileiro garantem
a resto, na medida exata.

RECOMENDAÇÕES
A Costa dc Mosquito (The Mosquito Coast, EUA, 1986). de Peter Weir.
O diretor de A testemunha e Sociedade
dos poetas mortos traz nesta esquisitíssima mas interessante aventura a história de um inventor americano que
resolve abandonar tudo e partir com
a família para alguma terra ainda
inexplorada. Harrison Ford é o inventor que aos poucos vai perdendo a
credibilidade da família, especialmente do filho mais velho (interpretado
pelo ator River Phoenix. morto há
duas semanas). Ainda que um pouco
lento, o filme merece atenção.
O peso de um passado (Running on
empty, EUA, 1988), de Sidney Lumet.
Comovente, sem derrapar na pieguice
em nenhuma seqüência, este drama
do diretor de Um dia de cão conta a
história de uma família que foge do
FBI desde os anos 70. O casal expiodiu uma fábrica de bombas que seriam utilizadas na Guerra do Vietnã
e. por acidente, cegou um vigia. Passados 15 anos. o casal e seus dois
filhos vivem como ciganos, de cidade
em cidade. Até que o filho adolescente (River Phoenix) tem que optar entre cursar uma universidade e continuar com os pais. O papel rendeu a
Phoenix uma indicação ao Oscar de
melhor ator coadjuvante.
Indiana Jones e a última cruzada
(Indiana Jones and the last crusade,
EUA, 1989). de Steven Spielberg. Ca12 U a 18/11 1993

so raríssimo de terceiro episódio tão
bom quanto o original, esta aventura
do herói mais prestigiado de Spielberg (vivido na adolescência por River Phoenix e na maturidade por
Harrison Ford) narra a busca desesperada pelo cálice sagrado utilizado
por Jesus Cristo na última ceia. De
um lado. os nazistas; de outro, a família Jones (Indy e seu pai. vivido
pelo veteraníssimo Sean Connery).
Diversão garantida, além de humor e
cenas espetaculares.

Cândido Mendes
6\ às lSh: Tlic Beatles festival
Stagicu! Misterv Tour (com músicas como The fool
on the liill. )Our mother should know e / um the
walrus). As 20h: The Beatles festival
A hard days
night (com músicas como Cant buy me love e And I
tove her). Às 22h: Tlw Beatles festival
Ready
Steady Go & Lire (programa feito para a TV inglesa).
Sab . às INh: lhe Beatles Iestivai
)ellou suhmarine
(com músicas como Nowlwre mau e Ali together /mu ).
As 20h: lhe Beatles festival
Help (com músicas
como The night hejore e Tickct tu ride). As 22h: The
Beatles festival
lhe coniplet Beatles (documentario). Dom., ás INh: lhe Beatles festival
lhe First
l S. visit (com músicas como Slie laves vou e / wanna
hold vour hand). As 20h: The Beatles festival
Ready
Steady Go <£ l.ive in Budokan 66. As 22h: The Beatles
Lei 11 he (com músicas como Ac rosc the
festivaI
univers c Get baek). Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica, 63. Ipanema (267-7295). CRS 250.
Casa de Cultura Laura Alvim — 6J a 2J. com
sessões às 12h. 20h. 20h30 e 21 h. Profissão criança. de
Sandra W erncck. Casa de Cultura Laura Alvim. Avenida Vieira Souto. 176. Ipanema (267-1647). CRS
200.
? Leia texto ao lado.
Video no museu — Exibição de Espaço Sagrado, dc
Geraldo Sarno. Sab. e dom., às 16h. no Museu do
Folclore Edison Carneiro. Rua do Catete, 181. Catete
(2N5-0891). Grátis.
Vídeo-óperas — Exibição de / lomhardi alia prima
crociata. com Jose Carreras. Ghena Dimitrova e Sil\ano Carroli. A regência c de Gianandrea Gavazzeni.
6J. às 14h. no Centro Cultural Giaeomo Pueeini. Rua
Siqueira Campos. 42 1.101. Copacabana (235-4661).

OS MAIS PROCURADOS
Herói por acidente
Alien 3
Eternamente jovem
O retorno de um estranho
Cães de aluguel
Último dos moicanos
Sarafina
Warlock 2
Perfume de mulher
Esqueceram de mim 2
Drácula de Bram Stocker
Vivos
Código de honra
Jennifer 8
Cemitério maldido 2
Fontes: Movieland (Copacabana), Video Club Rio
(Jardim Botânico) e Colortel (Botafouo).
River Phoenix: destaque em três fitas
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Woody

DATV

Allen,
0 MISTÉRIO 00 PARQUE G0RK1

Wim
John

Wenders,

ml

Huston

RENATO LF.MOS
Allcn anda meio na berWoody
linda. Sua cabeça está mais careca, seus olhos mais tristes e suas
filhas andam dando muito mais trabalho. Mas o talento permanece intacto. Crimes e pecados. que a Globo
exibe nesta sexta, depois do futebol, é
a prova disso. O filme é de 1989,
anterior a sua crise doméstica, mas já
antecipa algumas desculpas. O diretor espicha um olhar amargo e bem
humorado sobre a natureza humana,
definindo limites e abrindo concessões aos atos de cada indivíduo. Suicídio, corrupção, paixão e traude: Allen escancara a alma através de seus
personagens, com enorme categoria,
e demonstra que não existe pecado.
Muito menos culpa.
Wim Wenders é um diretor alemão consagrado que um dia resolveu
fazer cinema cm Hollywood. Nenhum problema nisso, claro. Hammet
(Bandeirantes, sábado. 22h30) ficciona a vida do escritor americano Dashicl Hammet e conta com um padrinho de peso: Francis Ford Coppola
banca a coisa. Mas acontece que o
filme não faz tanta justiça assim ao
talento do trio. O orçamento estourou. o produtor não se conteve e
meteu a mão na cumbuca c o negócio
desandou. Ainda assim, desigual,
Hammet tem charme. Bastante charme.
John Huston sempre quis ser rei,
John Huston sempre adorou a África. 0 homem que queria ser rei, que
será mostrado pela Globo na madrugada de domingo para segunda, junta
dois dos desejos do diretor. Huston
literalmente fazia cinema. E assim
que ele pega Sean Connery e Michael
Cainc, coloca os dois numa mala suja. e se manda para o Marrocos a fim
dc registrar a luta de um homem pelo
poder. O forte dos personagens certamente não são os escrúpulos, mas
isso não tem muita importância, já
que o cineasta nunca demonstrou ligar muito para essas coisas. O que
interessa é que o filme é uma aventura fantasticamente bem filmada e interpretada e que ainda tem o mérito
de tirar Connery dc dentro do terninho engomado de 007.
PROGRAMA 50

REVÓLVER DE UM DESCONHECIDO
Rio O 13hl 5
Duração 1h45m
(Chuka) de Gordon Douglas.
Com Rod Taylor, Ernest Borgnine e John Mills. EUA, 1967.
Forte Apache. Coronel dá uma vacilada e deixa seus soldados na
maior enrascada num forte que é
imediatamente cercado por indios. Só que a coisa periga ficar
bem pior se a cavalaria não chegar a tempo. Muito tiro e muito
pele-vermelha. ?

PilBIBSP
E
'Inferno na Torre', no SBT

Globo O IhIO
Duração 2h
(Gorky Park) de Michael Apted.
Com William Hurt, Lee Marvin,
Brian Dennehv e Joanna Pacula.
EUA, 1983.
Suspense. Corpos são encontrados
no Parque Gorki. Detetive encarregado do caso enxerga dedo da
K.GB. O filme é baseado em livro
de Martin Cruz Smith. O frio de
Moscou, porém, não permite que
a trama esquente. Hurt passa seguidas vezes as mãos pelos seus
parcos cábelos, mas o negócio demora a se resolver. Os novos tempos trataram de sepultar ainda
mais esses cadáveres da Guerra
Fria. ?

REBELDE EM FU6A

CHUVA DE MILHÕES

INFERNO HA TORRE

SBT O 13h30
Duração 1h36m
(Code mame vengeance) de David
Winters. Com Robert Ginty,
Shannon Tweed, Cameron Mitchell e Don Gordon. EUA.
CIA. Esposa e filho de rei africano
são raptados por bando de rebeldes. Isso não pode, é lógico. Então o governo americano coloca
no caso um agente especialmente
para resolver a questão. A verdadeira intervenção deveria ser feita
nessa produção de última categoria, que tem a cara de pau de
pregar a invasão na casa do vizinho. •

Globo O 14h15
Duração 1h37m
(Brewster's millions) de Walter
Hill. Com Richard Prvor, John
Candy, Lonette Mckee e Stephen
Collins. EUA. 1985.

SBT O 2h
Duração 2h37m
(The towering inferno) de John
Guillermin. Com Steve McQueen,
Paul Newman, William Holden,
Faye Dunaway e Fred Astaire.
EUA, 1974.

Comédia. Um homem (Richard Pryor) tem que gastar USS 30 milhões em 30 dias para ter o direito
de herdar fortuna de USS 300
milhões. Refilmagem de Chutando milhões, de 1945, com maus
resultados. Pryor normalmente já
é sem graça, contando ainda com
a empurrada de barriga do diretor
Walter Hill, fica ainda pior. ?

Catástrofe. Fogo toma conta de edificio no dia de sua inauguração.
Elenco supimpa, numa superprodução dos anos 70. Trata-se do
melhor dos filmes-catástrofe da
época. O mais estranho é que Inferno na torre ainda levou para
casa o Oscar de melhor música, We
may itever love likc this again. ? ?

'• "¦ ¦
NÃO PERCA
CRIMES E PECADOS
Globo O 23h30
Duração 2h05m
(Crimes and Misdemeanors) de Woody Allen.
Com Woody Allen, Mia
Farrow, Alan Alda e Sam
Waterson. EUA, 1989.

BP®*

Diversas histórias
agrupadas, mostrando

Allen.

personagens angustiados, irônicos e divertidos, em filme que é exatamente o jeitão de seu
diretor. Ou seja: muito
bem-humorado mas.
amargo ao mesmo tempo. Woody Allen extrapola no talento, fazendo
que se perdoe qualquer
pecado que venha a cometer. ? ? ? ?

ij"fcl 1
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Alan Alda e Mia Farrow no filme de Allen: humor amargo
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Globo O 22h30
Duração 1h42m

TERROR NA MONTANHA RUSSA

(Pacific heights) de John Schlesinger. Com Melanie GrifTith. Matthew Modine, Michael Keaton e
Mako. EUA, 1990.
Psicose. Casal se encanta com casa
e resolve morar lá a todo custo.
Para bancar a reforma, eles têm
que alugar quartos. A dupla se dá
mal quando um alucinado se instala no quarto ao lado. Schlesinger (Perdidos na noite) imprime
um ritmo frenético á ação mas
não segura a peteca até o fim. E
ainda agüenta o mala pesada Michael Keaton. ? ?

SBT O 13h30
Duração 1h59m
(Rollercoaster) de James Goldstone. Com George Segai, Richard
Widmark, Timothy Bottoms,
Henry Fonda e Helen Hunt.
EUA, 1977.
Tivoli. Maluco resolve sabotar carrinho de montanha russa para
chamar atenção. São convocados
os bombeiros, a polícia, o FBI e
um punhado de atores de primeira, mas não tem jeito: o filme não
se salva. ?
UM TOQUE DE INFIDELIDADE
Globo O 16h
Duração 1h30m
(Cousins) de Joel Schumacher.
Com Ted Danson, Isabella Rossellini, Sean Young e Norma Alejandro. EUA, 1989.
Romance. Professor de dança conhece moça durante casamento
em família, mas o romance entre
os dois não é visto com bons
olhos. Shumacher (Primeiro ano
do resto das nossas vidas) tem total intimidade com ambientes familiares e faz bem a coisa. E o
filme ainda conta com Isabella
Rossellini, mais bonita do que
nunca. ? ?

'Morando
Morando com o ptrigo'
perigo'
JJMSAL^
Manchete O 21h30
Duração 2h
De Daniel Filho. Com José Wilker, Sônia Braga, Antônio Pedro,
Suzana Vieira, Ida Gomes e Rui
Resende. Brasil, 1975.
Classe média. Gravidez meio fora
de hora dá inicio a uma série de
confusões envolvendo típica familia de classe média. Amigos,
empregada, porteiro, todo mundo
quer meter a colher. Elenco bacaninha e a direção competente de
Daniel Filho garantem a vitória.
Refilmagem do caso especial Enquanto a cegonha não vem, de Vianinha. ? ?

A CAPTURA DO CARRASCO
Globo O 0h30
Duração 1h44m
(House on Garibaldi Street) de Peter Collinson. Com Topol, Nick
Mancuso, Janet Suzman e Martin
Balsam. EUA, 1979.

UAi

NAO

0 HOMEM QUE QUERIA SER
REI
Globo O 0h50
Duração 2h09m
(The man who would be King)
de John Huston. Com Sean
Connery, Michael Caine. Cristopher Plummer e Jack May.
EUA, 1975.
Aventura. Dois homens se embrenham pela África, enfrentando todo tipo de hostilidade
para conseguir riqueza. Filme
grandioso, elenco grandioso,
direção grandiosa. ? ? ?

Espionagem. Chefe do serviço secreto
de Israel monta esquema especial
para capturar carrasco nazista refugiado na América do Sul. Fala-se
muito, planeja-se mais ainda e agese pouco, o que, em se tratando de
filme de sus pense, é pecado grave.
Periga o espectador dormir bem
antes da tal captura. ?

por dinheiro
0

NÃO

HAMMET

Win Wenders a Dashiel
Hammet, autor americano de romances policiais.

O filme é repleto
de citações e fumaça,
numa reconstrução de
y?/m no/r. Nessa aventura do diretor alemão em

w^mm

(Zachariah) de George Englund. Com
John Robstein. George Englund e EIvin
Jones. EUA, 1971.
Country. Mistura entre western e musical.
Ou melhor: entre os mais rápidos pistoleiros e os mais rápidos gatilhos. O
DE VOLTA PARA 0 FÜTUBO II
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Globo 0 13h
Duração 1h57m
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(Back to the future/Part II) de Robert
Zemeckis. Com Michael J. Fox, Critopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas
Wilson. EUA, 1989.
Repetição. Filme usa mesmos argumentos,
piadas, atores e tudo mais de filme anterior. Parece futuro, mas é passado. ?
AINDA UMA VEZ HO CORAÇÃO
Globo O 3h
Duração 1h35m

Hollywood ele é bancado por Francis Ford
Coppola, em relação
que não acabou
bem. ? ? ?

CLAMOR DA JUVENTUDE
CNT O 13h
Duração 1h33m

PERCA

Bandeirantes O 22h30
Duração 1h37m
(Hammet) de Wim Wenders. Com Frederic Forrest, Peter Boyle, Marilu
Henner e Royal Dano.
EUA, 1983.
Policial. Homenagem de

PERCA

muito
'Hammet': direçio de Wenders, produção de Coppola

(Once more with feeling) de Stanley Donen. Com Yul Brinner, Kay Kendall,
Gregory Ratoff e Martin Benson. EUA.
1959.
Drama. Casal de músicos vive relacionamento complicado, agravado pela vaidade. ? ?
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BANCAS

Cristiana Miranda
Terapia intensiva
Depois de ler com entusiasmo Pio— desde sempre o melhor
guia
grama
de final de semana do Rio —. cuja capa
trazia uma matéria completíssima sobre
os últimos filmes de Clint Eastwood e
Sean Connery. me surpreendi com uma
carta arrogante e até rancorosa do sr.
Carlos Eduardo Martins (quem?!?). Este senhor, talvez por não ter cursado
nenhuma faculdade de Comunicação,
definitivamente não sabe se expressar:
"qualidade
pífia" tem sua carta, meu
caro, inconsistente para julgar quem
quer que seja. Recomendo a este sr.
uma terapia intensiva com um especialista de renome, para que, em vez de
revistas e jornais, ele possa destilar sua
frustração em um divã. Lugar mais
apropriado. Cristina Nunes. Laranjeiras.

ilMpr
¦r

boa parte dos shows que têm ocorrido,
possso afirmar que nem sempre a presença desses astros implica em um superespetáculo.
Começando pelo Free Jazz Festival,
muito se falou na vinda de Chuck Berry
e Little Richard, tanto que não consegui
ingressos para o Hotel Nacional e tive
que assisti-los no Estádio de Remo.
Mas, ao contrário das críticas divulgadas sobre o primeiro show que enalteciam Berry como o Rei do Rock (um
absurdo, pois o único e eterno monarca
é mesmo Elvis Presley onde quer que
esteja), o que se viu na Lagoa foi uma
aula de rockabilly dada por Richard.
Quanto a Berry, sua performance ficaria mais adequada à noite de blues.
Noite essa que foi na realidade a melhor
das surpresas, visto que sem o alarde de
superestrelas, Clarence Gatemouth
Brown e Bo Diddley fizeram apresentações inesquecíves. Parabéns a Dueto
Produções pela escolha dos artistas,
bem como por respeitar a lei de meiaentrada para estudantes.
A seguir fui a São Paulo para ver
Michael Jackson, considerado atualmente pela crítica a maior das megaestrelas. No entanto, a principio não era
possível ouvi-lo, pois usava um microfone de rosto que a toda hora saía do
lugar. E, mesmo quando passou para
um microfone de mão, a baixa voz era
decepcionante. Contudo, o espetáculo
valeu a pena pela parte visual. Suas
coreografias são fascinantes e os efeitos
de luzes, raios laser e explosões criados
por David Coperfield foram estonteantes. Nota zero para Xuxa Produções e a
DC Set que não deram desconto para
estudantes e não trouxeram o show para o Rio.
Depois foi a vez de Madonna (...).
Para finalizar, aguardo com expectativa a
confirmação das visitas de Paul McCartney e especialmente Jerry Lee Lewis ao
nosso país. Roge Oliveira, Ramos.

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, 6o andar, São Cristóvão, CEP 20.949-900
Sean Connery: envolvido em polêmica
polemica
Superestrelas?
Quem são as reais superestrelas?
Desde setembro último, o Brasil vem
sendo invadido por uma avalanche das
assim chamadas pela imprensa superestrelas. Porém, como espectador de

? A programação de espetáculos e eventos deve ser
enviada em nome das seguintes pessoas:
Cinema Marcello Maia e Paulo Senna Grátis e Esportes Patrícia Paladino Exposições Patrícia Paladino e
Paulo Senna Vídeo Luciana Hidalgo e Paulo Senna
Show Patrícia Paladino e Marilia Sampaio Games
Patrícia Paladino Bares e Para Dançar Inês Amorim
Teatro Luciana Hidalgo e Maiília 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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Giuseppe promove sorteio de bicicleta
Banca Thathiangi — Av. Presidente Vargas. 463,
Centro (242-9103). Aceita cheque pré-datado para
sete dias. Funciona das 6h às I8h.
O dono da banca. Giuseppe Umberto Sciammarella. está promovendo o sorteio de uma bicicleta
Monark Ranger, que será realizado no dia 23 de
dezembro, às I7h. Para ganhar um cupom e concorrer ao prêmio, basta comprar um jornal, revista,
raspadinha ou cigarro. A banca, sempre sintonizada
na rádio FM 105. oferece também também jornais
importados como o Clarin. a CRS 600. palavras-cruzadas. mapas, revistas eróticas, isqueiros e fichas
telefônicas. As revistas importadas de computador
variam de CRS 800 a CRS 1.200.
Banca Duvivier— Rua Duvivier. esquina com Avenida Nossa Senhora de Copacabana (541-3297, recados). Aceita cartão de crédito (todos, menos o American Express) e cheque pré-datado. Funciona 24 horas
por dia.
É quase um bazar. Além dos jornais e revistas
nacionais e importados, oferece balas, chicletes, adesivos. cartões-postais, bonés, canelas, filmes Kodak,
pilha, isqueiro, fóstoro, envelopes, cigarros e disquetes para computador. Dicionário'.' Também tem. Os
fãs mais dedicados podem encontrar fotografias de
artistas nacionais e estrangeiros como Fábio Jr. e
Madonna.
Banca Visconde de Pirajá 3 —- Visconde de Pirajá
525. Ipanema (512-6068). Funciona 24 horas. Não
aceita cartão de crédito nem cheque pré-datado.
Jornais nacionais e importados, como o Mianii
Herald e o Correio delia Serra, se juntam a revistas
importadas, como a francesa Vogue e a espanhola
Hola. O acervo ainda inclui cigarros, bonés, balas,
chicletes, filmes, livros de culinária e até vídeos erótiCOS.
Banca do Manuel — Rua Aristides Espíndola. 64.
Leblon. Não tem telefone. Aceita cheque. Funciona
24h.
Além de revistas e jornais do Brasil e do exterior, a
banca oferece aparelhos de barbear. cartões-postais,
pilhas, isqueiros e cigarro a varejo. Filmes fotográficos também estão á venda e quem quiser pode revelar
as fotos ali mesmo.
12 11 a 18 11 1993
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522
PIANO/ TECLADOS - As
mais atuais técnicas didáticas
americanas! Todos estilos MúCOMBATA A
APRENDA A DAIMQUÍMICA
sico profissional. 237-3529.
Implantes
Todo 2° grau e VESTICAR - Dança de Salão
QUEDA
DOS
8 INGLÊS NA ZONA SUL BULAR (recuperação)
dentários
s/ taxas. R. 24 de
Gramática e Conversação. MéTEL: 238-4151
todo
próprio. Profa formada
CABELOS
Maio, 1321, Méier.
DR.ARIELAPELBAUM
Prof* Jussara
UFRJ. Tel. 227-6158 Marilene
CRO 12.117RJ
269-4353 Teca.
J
Quando seus cabelos
ACTIVATE YOUR ENGLISH
Especialista
Conversation, Phonetics. MUSICALIZAÇÀO - Pacomeçam a afinar
Membro da
lab. library. RARITIES. At. your ra adultos
ADVOCACIA
no alto da cabeça
desafinados.
Academia
office too Please call 205Aulas em grupo. Tratar
ou nas frontes,
2637.
Americana de
tel: 286-0718 Sílvia.
então é tempo de você
ADVOCACIA
Implantes
AULA— Mat. Fis. Quim. Estaargumentação sob pressão tist. Contab Descrit. Desenho INGLÊS E FRANCÊS
salvá-los.
Diretor
procurar
da
EM GERAL
Economia. Eng Marcos exoratória, improviso '
Procure enquanto
Sociedade
—
-0045/285prof. UERJ. 521
(aulas part) favor tel
CULTURA GERAL,
Latino-Americana
é tempo o Sistema LANE
0366.
Civil, crime, Trabalho. Família.
CONSULTAS E CURSOS
274-1686 (de manhã
de Implantes e
Inventários, Serviços de despaSalão com palco e vídeo
Sucesso
Internacional
MÉTODO DIRETO Quimi- ou à noite).
(021) 236-5185,236-5223- 9 ás 22h
chanle. Assessoria a Firmas.
Transplantes
ca,
física,
matemática. Para toAdquira as 6 fitas K-7 com
Revisão benefícios INSS, conta
A IDIOMA INTERNACIOdos
Leblon: Av.
os
níveis
Engepor
apostilas,
prof°
exercícios
de
bancária encerrada reabrimos.
nheiro da UFRJ. Tr. 235-5549 NAL - Aulas inglês, prof" bridicção, impostacâo e oratória
Ataulfo de Paiva,
Legalização de imóveis. Cobrantânico. ind./grupo. USS 10/h
MICROCOMPUTADORES desc. negociável. 247-2464
n° 566 SI.
7/de inlcic^^^rif
ças em Geral. Venda de imóvel
DOS. editores. Dbase. Lotus
em tempo récorde sem despe201/218/219
da
fjPf
Windows.
Prof Infor- PORTUGUÊS/INGLÊS—1° I!
sas. Investigações em geral. SiTels.: 511-1945
INGLÊS PARA EXECUTI- mát. UERJ. Excel.
284-3439 Roberto grau. 2o grau. vestibular e con- ^Xcalvicier^^
golo absoluto R Sen Dantas
204-6346
cursos.
VOS
Método prático e dinâProf°. Executivo
117 s/1122 Tels.: 262-0705 ou
FlSICA E MATEMÁTICA
mico.
Tijuca:
Gustavo
225-1382
Rua
Americano.
Só indivi- Cálculo. Computação. Descrit.
242-4297 ramal 07 recados
Mariz •
dual.Tel: 226-9792.
Acomp. e recup. Eng° Militar MATEMÁTICA e CONCBfflO: Av.Wohafc, 155 2a nfc
Barros, n° 430
INGLÊS - Aproveite! método do IME 284-3439 Roberto
TABILIDADE - Concursos
- T«L- 26271)5 - IJ
Tais.: 248-1965
Gr.
224
dinâmico
cursos seu interesse INGLÊS - Conversação,
acompanht0. Mareei T
ANIMAIS
254-2569
COPACABANA: A*. N. i Copooès.ie, 1059
Aulas seu escritório centro/ad- p/ Toefl. Tradução. Versão. prep.
Re295-3842
e 254-7875
Prof.
Teresa.
284-8278
jac.
dação
e Revisão de Textos
Sdo 303-T«L- 247-1111
HOSPEDAGEM PLATZ P/
OFICINA DE ESTUDOS Tratar NEIDE 293-6901
CÃES - Poucos canis possibi- AULAS DE TECLADO
ALONGAMENTO E VOLUMADUOA:E*.doPoifcfa,99fari.
A
Acomp.
esc. conc. vestib. relitando mais atenção e indivi- domicílio p/ Jd América e adME - Cabelo natural. 100%
t/IOI (Polo 1) TiL 3594003 .
diializaçao. Jacarep. 343-1024 jacências.Também toco casa- AULAS MATEMÁTICA/ cup Port. Red, Lit. 10.2°.3°
humano,
cola fria. Método
INGLÊS - 1o e 2o graus. graus. Profa Rose. 512-0200
americano. Vendo cabelo/ co
PEIXES VIVOS - Alevinos e mentos.371 -0958 Guilherme
Ia 571-3081 Cecília/ V Isabel
Engenheiro Carlos Alber- GUITARRA
TRATAMENTO TAMBÉM
Jazz. Rock.
adultos, tambaqui. pacu. tamBlues. MPB. Teoria. Harmonia,
bacu. catfish, carpas e cama- AULAS DE INGLÊS - to. Tel. 205-2668
CABELEIREIRO - Curso p/
PARA MULHER
Cifra/ Partitura e Improvisação
rao malasia. T. 393-7725/ Professora
profissional (inicio 22/11) c/
INGLÊS EM SUA CASA
Americana.
225-4086/
285-0110.
Joflo.
393-7256/779-1289.
REVENDEDORAS NATURA certificado/apostila Fazemos
Também grupos em empresas.
T. 252-7481
Fale pouco tempo. Prof expe- AULA EM SUA CASA Ma - Shampoos, perfumes, cos- lindos implantes, permanente
temát.. Física, Química. Bio- méticos. maquiagem. Cristina afro americano. 481 -1761
VIOLÃO A DOMICILIO — riente. 357-5335, Edgard.
K ANTIQUÁMOS
I Toque
na 3J ou 4- aula 1a s/ ITALIANO - PORTUGUÊS log . Desenho. Cálc., Bioquím 284-4100, Laura 289-8975
compromisso. Só Zona Sul Principiante, aperfeiçoamento, Biofis. 284-5018/ 281 -8804.
A DTE com Quem sabe
ANTIGOS LUSTRES - Aba (Formada
E M Villa-Lobos) conversação, traduções, etc GUITARRA E VIOLÃO - So
MAQUIAGEM
ri
etc.
limpa,
255-1859
reforma. Com/ Prof" Samagra 393-8417
jures
lynlL
ROBERTA LANZ 287-9984 los. blues. rockabilly. hardrock,
«nos rtirsos na hranca
ven. p. avulsas. R. G. Polidoro
DEFINITIVA
Produtos importados
grunge. bossa-nova, teoria, leiTECLADO/ PIANO Método AULAS PART.
20 Lj G. T: 541 -3096.
Atendimento com hora
tura, domic. 255-9497 Nelson Eletrólise. limpeza de pele. deprático Português/ Matemáti- violão, teoria prática. Guitarra,
Roberto
marcada
pilaçáo c/ cera e massagem c/
iaa
RESTAURAÇÃO — 50 anos ca. Tijuca e proximidades Arlv
OUlM/
MAT.
2° GRAU E placas. At a domicilio.
Rosemberg Prof. Form. Berkdedicados a arte de restaurar T. 278-4109
todas
as matérias/ Inglês 1o
lee Col Of Music. 551 -8085
294-1 393
porcelanas, cristais, metais,
^CABELOS
CABELOS
escolar, preparamóveis, etc. EQUIPE ARNAUD INGLÊS PROF3 C/MES- CONCURSOS/RECUPERA- grau. Acomp
II.
T.
246-4514
ção.Pedro
MARCOLINO R. Min Viv TRADO EDUCAÇÃO ÇÂO- 1°,2°,3°
ESTETICISTA
NO
~
LEME
A DOMICÍLIO Castro. 32/105 - T: 541 -0597 (E.U.A.) — Dá aulas part. em t. Desenho. Física.graus.MatemáLimpeza de pele e massagem unissex. Também naCabeleireira
Química, Bio- MICROINFORMATICA
minha res/residência ou domicilio Le- logia,História Prof
facial.lifiting.acne
Aulas
Profissional sidência. Pintura, reflexo, corte,
práticas na sua empresa/
Carlos e
RESTAURAÇÃO DE MÔ- blon p/hora CRS 2.160 (mês
resid
c/produtos
Desenvolve-se também
Payot.542-6527
escova, permanente, massa
VEIS ANTIGOS - Lustração. novembro) D. Vera 512-6286 Taissa 352-2099/ 257-0496
soft. 278-3837. Rubem.
capilar, touca de aesso
gem
Talhas, Imagens, Maquiterie.
MAT/FlS 1o 2o 3o G — CálTEL. 222-1968 DINAH
Ulisses. TEL (021) 294-2651. FlSICA CÁLCULO E MATE- culo.
¦^DEPILAÇÂOV
Pesq. Operacional, etc.
MATICA - Qualquer nivel. ExBABYCtA
aluno Colégio Militar Bacharel acomp. vest, conc (TTN. etc)
ALONGAMENTO DE CAMat Fin. Prof. Jorge Tel 237DEFINITIVA
física UFRJ. Tel. 284-7465.
BELO - Cabelos cheios, lonAULAS
Aparelho
FRALDAS IVIC - Descartável,
2004.
eletrônico Sem dori
e bonitos, Mega Hair. Lib
gos
Não utiliza agulhas.
absorv higiênico. Entr domiPARTICULARES
praia Tel. 556-3371
Demonstrações sem compromisso
AULAS DE VIOLÃO FAÇO TRABALHOS FA- cilio. Promoção inacreditável
- Método objetivo, to- CULDADE - Monografias, te- Fabricação própria. 287-9460
TEL. 332-2034
ses e outros sem cálculos.
^
AMERICAN
ENGLISH
? CASA-SERVICQS
CURSO PRÁTICO - De
Prof» americana PhD Univer- dos os estilos. T: 294- Prof3 Cândida 226-9613.
PERMANENTE
AMERICAsity Califórnia (UCLA). Mas- 2921. Vladimir.
INGLÊS - Aprenda rápido - orientação às mães. Pe- NO — Sueno
Cabeleireiros.
ters Degree Communications
eficiente
Prof. alto nivel. For- diatra
Sciences BERKLEY. Bachelors INGLÊS — Barra/ Recreio mação sup EE-UU. 239-4209. Regina especializada. Dra. Produtos para manutenção imHelena. TRATAR: portados. 284-0145 Angela
ANTENAS TV
Degree English Linguistics. In- ProK formada EUA, lecionou Prof. S. Gliksman.
TEL. 285-4363.
^
Brasas, Berlitz. Feed Back.
dividual classes. Basic. Gram, INSTALAÇÃO
CÁMERA DÍ VlDEO
roatie, Conversation. Interme- CCAA. Marisa T. 326-2533
EXTENSÃD
Aprenda a usar sua cámera. tire DISK MAGIC - Fraldas só
REPAROS E AJUSTES
aiate. Professional, Business &
DEPILAÇAO
PARA
dúvidas do manual e utilize importadas,
TODOS OS CANAIS
¦ ecnnical. Especilizada
diversas
téc de filmagem. T. 245-5273 marcas. Entrega domicíversação, enriquecimento conA VOZ
ANTENISTA
voLIMPEZA DE PELE
TlLi 237-8318"
çabulário. Acompanhamento E A FALA
ALEMÃO ZONA SUL Pro lio. 242-4180. Jôze
informatizado. Mrs. Pierre.
fessor com muita experiência,
MAQUILAGEM
255-3197.
método agradável. Adulto/
BOX B LI N D EX "VERA
bem pensar bem
LÚCIA
[Falar
crianças Tel. 258-0920 Noite. ? BELEZA
Espc°ahsta
ESPANOL
cm
feminina
RAPICOMVIDRO.
Ligue já
ÃnREr^DA
Ilí para Noivas c Madrinhas. Bodas.
U - Eficiente. Profd alto nivel. •Oratória • Dicção 9ImposTECLADO/ PIANO Musica
Dcbutantes
I
294-0203/
e
Recepções em geral
294-5831.
sup.
Moderna/ Contemporanea Ci265- | taçáo. tVoz fina, rouca, naL____
Atandimsnto á domicilio
¦
Moc^cjõn
2296/ 553-0288. Espana
h/a 2600.00. salada tTroca de letras
fras. rit., improv. Aul.Diur/Not. fc IMfifelnSl
Cobrimos qq. oferta.
g 270.24Ü0
- Violão e | FDNOALDIÓLOG.A; BOGQQA GÜM Qualquer idade. 227-6409 LfHIIImMI
Distr. Autorizado.
Sí^-GWTAR
SLiitarra do clássico ao popular
FRANCIS ESTÉTICA Lim
AULAS INGLES- Prof, larga ^/^ASSIST6NCI^^
Ligue agora: 541-2599
narmonia, improviso e arranjo!
peza pele, depilaçáo. massa- LAVA E SECA NO
exp e met.proprio Qq nivel. ODONTOL0GICA
meses. Zona sul.
gem/ bandagem. trat. celulite
concursos. Ac tam- ADiJITfK frpuuz-ic
prepara
Produtos franceses. 371 -6810 LOCAL - Grupos es£59-1392 - Maurício
INGLÊS - Portuguese bem trad./versoes 252-0230 CONVto2n<
DE CA- tofados, bancos carro,
TBA2„. Mon°GRAFIA E for foreigners - Portu- AULA DE VIOLAO - Musica CAARJ, MADCSCO E OUTROS I ALONGAMENTO
BELOS
Não
procure preço, carpete, tapetes/ paiPsirl?Economia,
®Dl°9ia. Literatura, etc. Ga- guês para estrangeiro. popular, pratico e teorico Prof D Siqueira Campos 43Gr1001
procure qualidade! Método
„"a
experiente Material fornecido. "a
de qualidade, 553-2570 Tel.:
mini-trança
Tel
255-2737
e mega-hair TELS néis. pagt0 facilitado.
225-0337, Roberto Magalhaes Copacabana
372-9484.
591 -0634/ 593-9842 Fábio
289-8834/594-2839.
ACADEMIAS

12 11 a 18/11
1993

VOZ,

FALA,
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

V

LAVAGEM
DE
fUr
ESTOFADOS
Também lavamos tapetes e carpetes.
IMPERMEABILIZAÇÃO de eitofadoi,
c/ garantia. Facilitamos.
T. 293-9794 DNA MARIA

CRECHES
CONVIVÊNCIA • Tranquilidade, carinho e encanto receita de bem estar. ConvivênMaternal.
Creche
cia
Visite-nos: Av. Júlio Furtado
205 Grajaú. 238-4037

MARCENEIRO - Arms emb..
coz planejreformas, instalações com. Tenho refs orçam, si
compromisso 596-7874
Conserto a
BICICLETEIRO
domicilio nacional, importada,
erçjométrica Atendo academia.
Tratar 552 4015, Luiz.

UMA SOLUÇÃO!
CRECHEE
ESCOLA INTEGRAL
MÉIER: 201-6241
BONSUCESSO: 260-5605
BENTO RIBEIRO: 450-2400
COLÉGIO SANTA MÕNICA

SINTECO Apiic de poliuretano, polimento de pedras e
aplic de resinas. Pintura em
geral Tratar: 233-3507
ESTOFADOR - Reformas.Qq
estilo.Fino acab Fazemos capas.cortinas.matelassè. Pagt0
facilitado 264-4406 Madalena
LAVAMOS Tapetes/ carpetes e estofados Promoção mês
de Julho. Serviço especializado Tel. 278-3844 J. Amorim
LACA/ DECAPÊ/ PÂTNA E
SATINÊ/ POLIURETANO
Orçamento sem compromisso
T: 280-2820/ 236-3720

ESPAÇO DE RECREAÇÃO Música, artes, teatro. 1 e meio
a 4 anos. Arte educ., pedagoga.
232-5510 R. Terezina, 18 Fds

INGLÊS
FRANCÊS-ITALIANO
ALEMÃO - ESPANHOL
MATRÍCULAS ABERTAS
50% desconto no matriculo
INÍCIO DE
NOVAS TURMAS
ASSISTA l AULA DE INGLÊS GRÁTIS
'WIZARD
(j _ D I _0 M â « J
• CtNTtO 533-2103
I. ALM. IMIOSO, 77 S/lOJA 201
• FIAMINGO105-4310
».DOCATEn,311/1011

PAPIER MÂCHÉ - Curso
prático e interessante. 2
com apostila. T.
aulas
QUENTINHAS cardápio variado- Pedidos de 2a a 6a - 237-6967 (noite) Libia.
almoço das 8 às 10:30 hs. Ac.
todos os tickets. 230-6288.
PORCELANA
COQUETÉIS — CANAPÉS Jantar tropical p/ reveilon. biscoitos da oferenda. Barão de Cursos, seminários e mate
Mesquita 143. Tel. 284-5368
riais para pintura. Queimas
BRASTEMP Congelamento rápidas. Porcelanas brancas
e microondas grátis. Variação e
pintadas à mão.
rocamboles. Barão de MesquiTel.: 284-0318
STAMPA
ta. 143 Tijuca. 284-5368
NOVIDADES EM PORCELANA
CONGELADOS
PARA O NATAL
? CURSOS
^ UM PRESENTE PARA SEMPRE J
PLUS FROZEN Pacote eco
nõmico, ' de 100 pratos a sua
CURSOS DE INFORMATIescolha Solicite cardápio EnER
CA - Aprenda como operar um
FOYER
trega a domicilio T 571 -3269
computador no melhor curso
FRANCÊS
CLUBE DE
QUITUTES CONGELADOS
do Rio. Cursos API 242-4371
Sabor especial Entregas à
HÁ 6 ANOS,
domicilio. Solicite cardápio
DE JANEIRO A
Tel. 264 1220.
NEUROLINGUISTICA
CURSO BÁSICO:
JANEIRO
COMIDA CONGELADA
Dias 20, 21 nov. ArliFaço em sua casa Tudo que
VIVE LA
ne Davis e Dr. Jairo
você gostar e do seu jeitinho.
Mancilha, Master TraiDIFFÉRENCE!
Tel. 228-9916 ZÉLIA
ner em PNL nos EUA.
INFs.:
325-3728
S -hj 227-9000
BOX
CURSO E ENCOMEN227-8245
DAS - Enfeites de natal,
BLINDEX
guirlandas, cartonagem.
Infs: 249-5127, Méier
é com a:
CULINÁRIAS

? COLOR BOX ?
TEL: 589 -2705
Distribuidor Autorizado

SEJA MODELO - A
Top Book faz o seu
Faça seu
SABOR ESPECIAL - Leve sucesso.
book.
208-2096.
seus congelados p/ ca"
sa e escritório. Peca carEXCELLENCE
dápio.259-0017/235-0220
CONGELADOS
COLBECK - Solicite
nosso cardápio. T.
235-0628
Solicite
CONGELADOS
cardápio Aceito também encomendas de doces e salgados
para festas. Tel. 287-6770
CONGELADOS - Faço em
sua casa pratos variados p/ 1
mês e também Ceia de Natai
Deixo cozinha limpa Tratar de
9 às 16h Martha 236-5769
'
'
naturalmente...
E DOCEMENTE
CONGELADOS DE QUALIDADE
Atendem à R Vise de Pirajá 156
SI 213 Ipanema Entregamos
também a domicilio
v TEL.:287-3571 J
PROGRAMA 54

CULTURAL CLUB
Exercite seu Inglês 4 vezes por
semana. NOVAS TURMAS E
VÁRIOS HORÁRIOS. Por somente 7.150,00 em novembro.
Excellence Idiomas
Av. Rio Branco, 181/202
Telefones: 533-0065 e 262-4558,
SÔNIA E TERESA ARTESANATO - Aulas e material p/
artesanato. Curso p/ criança e
adulto. Tel. 389-0745.
LEIT DNMICA - Leia
em 1 hora e meia um
livro de 250 páginas
com compreensão total. TEL. 511-4203/
FAX. 259-9617.

PINTURA PAREDE/ MÔtLUSTRADOR*
VEIS/ OBJETOS Marmori
AMJUMP* zação. pátina, radica, satinê. Lustra-se móveis finos em
decapè, aerógrafo. 322-3494
Seleciona p/ curso
geral, trocamos de cor e
fazemos pátina. Serviço
de interpretação.
garantido Dâ-se referènInf: 294-3188
cias Zona Norte e Sul
v
Gávea
Jorga 249-0969
y Tj^l
INGLÊS NA
COLCHÃO PIERRE CARPINTURA EM TECIDO —
Pinte você mesmo o seu enxo- SUA EMPRESA DIN - Dir. fábrica, ortop. solt.
vai,ou o enxoval do seu bebê. Aulos individuais e grupais. 12.200.00, casal 17.550.00.
Conde Bonfim 85. 264-0562.
225-3120/225-3686 Noemia Cursos rápidos
p/viagem.
FAZ-TUDO EM DECORAconversaçao.
Aulas de
i NÃO PAGUE MAIS COLÉGIO <
- Consultas, projetos,
ÇÂO
401
799/Gr.
Luzia
R. Santo
PARA SEU FILHO
acompanhamento. Pequenas/
Tel/Fax (021) 240-9271
Pr*par*-o para o:
grandes reformas. Residências,
COLÉQIO MILITAR
consultórios, escritórios, lojas.
PEDRO II • APLICAÇÃO
Sandra/ Andréa - 322-3003
E
CURSO
MARQUES
COLÉQIO
DECORAÇÃO
* Malamal * Jardim * CA
" 1' à 4* sérl* «tp«clalliadi
CURSO PRIPARATÔRIO
ESTOFADOR
BER
Tel.: 351-8305
RIFORMA K FABRICAÇÃO
CURSOS DE DESENHO
AULAS CERÂMICA - AdulModa, Livre, Propatos e adolescentes. Turmas especiais p/ 3a idade. Prof. Clara
ganda, Humor, H. QuaMarinho. 551 -3991 Botafogo.
drinho, D. Interiores e
'
muitos outros.
CURSO DE DETETIVE
PARTICULAR POR
CORRESPONDÊNCIA
Completor^nostruàrios de ^2M942/28M54^
Profissão rendosa. Preço protecidos, courvins e couros.
TEXTURAS - Pátina. decapé.
I mocional. Informações: Rua
Pagl° facilitado
azinhavre, marmorização, ese orç. si compromisso
Sen. Dantas n° 117 Gr: 1122
ponjado, etc. Faço orçamento
Tel.: 256-6691 e 255-6047
LCentro — RJ. Cep 20031 -201.
s/ compromisso. 493-1538
A. M. G. ESTOFADOS
RUA SIQUEIRA CAMPOS. 257 Lj "Al"
ARQUITETAS PROJETOS
SHIATSU - Massagem oríen— Acomp. obras, reformas e
ASSOCIAtal. Teoria e prática, individual ARQUITETAS
resid/comerc.
e grupo. Informações: JUN DAS 238-7013 - Sugestões decoração,
KAWAGUCHI Tel. 226-3837. de decor., reformas, acomp. Claudia e Leila 227-6064.
obras, rebaixo teto e mobiliário ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Cozinhas planejadas, Móveis
CURSOS
sob medida em madeira. SoliPERSIANAS
cite uma visita sem comproESPECIALIZADOS
misso. Tel. 371 -7558.
^cjuimiA

Espaço Cultural
Tocando

HORIZONTAIS E VERTICAIS
OSTROWER
TEL: 551-8248/551-6598
R Marques de Abrantes. 178-D
PINTURA MÓVEIS/ PAREDE/ OBJETOS - Pátina, decapé, esponjados e chamois.
Tel. 322-6917/274-5057.
PERSIANAS - Verticais tecido. alumínio, black-out e PVC,
horizontais e portas sanfon.
Moryta Persianas 351 -0473

?
em Você
DO BEBÊ À
TERCEIRA IDADE
NÚCLEOS DE MÚSICA
M ES
1
A PLANALTO
FRANCtS-ITALIANO-ESPANHOL-ALIMlO
TEATRO-DANÇA
PROMOÇÃO
DOS VIMES
SUPER
2 parcelas iguais de CRJ 22 000.00
E ARTES PLÁSTICAS
Fabricamos por encomenda e
Inic.o ;r.iediato, grupo de 2/ 4 alunos
consertamos móveis de vime
MUSICOTERAPIA
Venha
e ralfan e móveis de piseiassistir 1 ^IZARD
PROMOÇÃO
aula grátis j I p I O M A
na/jardim - Rio-P*trópolis,
AULAS
DE
FAZENDO
4520
(Poito Ttxaco).
Lebton: Ai Ataullo de Pana 566
771 -9634/772-3755
ARTES, VOCÊ GANHA A
s!| 205 I 239-6364
Copa: Av. Copacabana 1 133
OPORTUNIDADE DE
l| 110 I 247-9716
ARQUITETOS ASSOCIAPARTICIPAR DO CORAL
Barra: Rosa Shopping s 214
DOS 290-5142 - Projetos
Tel 325-1181
INFANTIL E ADULTO
Jacarepaguá: Av Nelson Cardoso 795
de
Arquitetura, reforma,
Taquara T 423-4222
Direção: Grupo Educart
instalações e interiores.
Realengo: Faculdade Castelo Branco
Tel 331-1207
INFORMAÇÕES:
DMR DECORAÇÕES - Re
C R Flamengo Sede Social • Gávea
RUAGAL. ROCA, 518
forma e projetos para apartaSAENS PENA
mentos, escritório e móveis. T.
TEXTURAS - Pátina, decapé,
256-4913 Daniella ou Lélia
azinhavre, marmorização, es567-4378
ff
ponjado, etc. 15 técnicas em 1
""N
aula. Faço orçam. 493-1 538
AuCORTINAS
TAPETE ARRAIOLO
Ias grátis, venda de material,
Persianas verticais, horizontais,
oficina de acabamento, aula de
micro, rolos, painéis, matelassè.
CURSO DE
acabamento. Venda de atacacolchas, palhinha.
TECLADO
Prof° Luiz Daniel (autor de do. 494-3468/ 439-1474.
OSTROWER
vários livros) individual, reTEL. 551-8248/551-6598
pertório variado 12 meses,
^^^*arquès^e^Abrantesl78-D^^
qualquer nível e idade. Rua
PARABÓLICAS
Ouvidor 183/ salas 504/505.
1a
EXPOSIÇÃO ATELIER
Cursos Janeiro 1994, Hotel
Entrevistas. Tel: 232-1507.
Nacional Rio. Técnico Insta- VITOBRUSH - Trabalhos aelador Parabólicas. Inscreva- rografados: Madeira, porcelaCURSO FORMAÇÃO BABY se já! Vagas limitadas.
na, cerâmica, tecido Local CirSISTER — E artes no trabalho
culo Militar - Praia Vermelha Tel.:
767-2118
com excepcionais. Av. MaraUrca Dias 17-18 novembro.
canã, 1238. T. 278-3407
De 9 ás 19hs Tel. 295-5771.

?

ELETRÔNICA

CONSERTOS
|
ELETRÔNICA LARAMA
Consertos: TV, som, video. Facilito pagto. Garantia 6 meses.
Também a domic. Conde Bonfim. 616 lj. 07. T. 278-4504
ELETRÔNICA
HENRY FORD
Consertos TV, som, video e câmera. Garantia
de 6 meses. Peças orig.
Orçamento grátis.
Tel.: 288-6392

ESOTERISMO
r

>
MPIKTMLtaCO

VOCACIONAL IMPRESSO
Relatório personalizado: potenciais, tendências, necessidades ocupacionais.
TEL: 591-4971
,
PARAPSICOLOGIA Repro
gramação, iniciação exotérica,
aulaterapia.
poder mental,
317-7442 Prof. Gomes Mattos
PROMOÇÃO:
CR$ isíã
MAPA KARMICO - Conheça
suas vidas passadas. Mensageiros das Estrelas. 205-5786
CONSULTAS — Tarot vidência, búzios, b.cigano. numerol,
astrol.kármica. quiro. regressão. Terapia corpo, Shiatsu,
florais. Tel. 325-7038 Barra
12/11 a 18 11 1993

CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522
MEGA-SOM LTDA - Sonori- ALUGO/ FAÇO TOALHAS
^ FESTAS
zação. iluminação completa p/ ILUMINADAS - Lembranças,
CERIMONIAL - Serviço
festas. Oferecemos fretes grá- castiçais, baú. cesta Fino acacompleto. Todos os tipos de
tis.
Pagto 2x. Tel. 263-4632 bamento TEL. 593-5756
e
enfeites.
Recepções
toalhas
diversas. Altíssima qualidade.
BABY FESTAS - Diversos teTels 354-4937/ 226-8894.
^ mas. giratório, ilum . tule. Mesa
HAJA FESTAS
alta qualidade Alugamos casa
FOTOS - Menor preço do Rio
Churrascos - Particular festa
(Bonsucesso) 290-0969
4
em até vezes. Casamento, 15
e Empresas. Coquetéis.
anos. book, etc... Ligue e com- ALUGA-SE CASA TIJUalmoços. jantares. Alu- BUFFET KERO MAIS
prove! T: 447-6049.
CA - Festas infantis. Opguel de material. Paga- Completo. CRS 750 por pesmento facilitado.
soa. pacote infantil CRS 45 mil.
ALUGUEL DE
ALEGRIA NA FESTA Mági- cional: Buffet e etc. Tels
I
289-5838
Temos salão festa zona sul
co Toninho. ventriloco. ca- 439-1487/439-2363
^
MESAS E CADEIRAS
Tratar 248-5420/ 264-1826
chorrinho amestrado, palhaço,
Tinas. Talheres. Copos. Louças.
XIMXIM PÔ
banda, recreadores. 553-0529 PIPOOUINHA - Alegra a festa
Espalhando DIET ANIMAÇÃO Palhaços
Toalhas Fornecemos bebidas
alegria na sua festa de aniver- recread . teatro, qq personaq .
da criança c/ musicalizaçáo.
IBELE
FESTAS
Ltda
A ALEGRE ANIMAÇÃO — teatro de fantoches,
581-7093/581-8515
gincanas, mágicas, brindes
sario Comprove! 275-3581
jogos, arTeatro fantoches, recreações tes plásticas. Fátima 502-4977
Roberto e Anna. Festas final de ano 228-6203
^ Acenamos cartões de crédito j
dirigidas com brinquedos, joJ•
gos, palhaços, personagens ACEITA-SE
DO CANAL A beira
ARTE
ENCOMENQUER SUA FES- dCASA
&
CIA
Produções
inDisney, som, filmagem. FESTA DAS - Doces caramelados, fantis c/ temas
água. 10 min do Leblon c/
& VlDEO. 249-8141 - 281- glaçados, trufas, bolo fatiado, e salgados Ana inéditos decor
TA... Com músicas estac Serviços opcionais CaCeli/ Maurício
6269.
salgados. 238-4827 Leda
268-6914/ 278 3837.
dos anos 60/ 70? TEL samentos. 15 anos. eventos em
geral. Capac 400 pessoas
CRIATIVA IDADE FILMA463-2757 Marcelo.
Rua Maria Luisa Pitanga,
BALÃO PULA-PULA - 0KM,
GENS — Festas, recepções
110. T. 493-6452/ 493-2029.
super
colorido!
Festas,
clubes,
FESTA ECOLÓGICA Sítio a
CASAMENTOS, BODAS
partos, etc... CRIATIVIDADE E
empresas. Promoção novem0 MELHOR PREÇO OU SEU
20 min. da Barra. 40.000 mJ de ALUGO
E OUTROS EVENTOS
bro/
dezembro
Tel.
222-0028
FAZlNÕPi
DINHEIRO DE VOLTA! 246área verde, alugo p/ empresas,
Organizo e presto assesP, Festas. Atendemos emformaturas
5165.
soria completa para o
e
493-7679.
parts.
ALUGA—SE CASA - Zona
sucesso de sua festa,
presos, colégios, igrejas,
ELSHADDAI PRODUÇÕES
Sul p/ festas infantis.
com cerimonial
BUFFET
DE
associações, partiQUALIgrupos,
Filmamos 15 anos, casamenLÚCIA MELO - Tel. 278-0815
Decoração luxuosa. Alaculores. Piscina olímpica c/
- Festas em
tos, formaturas e etc. Trabalho
DADE
din, etc. Aluguel de pegeprofissional. Tel. 261 -5681
ral, com garçons. Tel. água corrente. Futebol/voNEAS' S BUFFET - Buffet ças. 226-2652/ 294-9019
leibol, salão de jogos, churHOJE TEM FESTA ! - completo. CRS 550 por pessoa MAURÍCIO FESTAS Doces
396-7978 Luana.
rasq/serviço, bosque.
Pacotão
DECORAÇÃO
CRS
29 mil. Salgados e salgados finos, bolos e tortas
Clássicas e atuais, brinFESTAS INFANTIS C/ ilu
275-4298
des, efeitos especiais. doces, bolos. T. 234-6884
p/ chá, brunch. aniversário ou
minação e movimentos. OtiFestas
infantis,
todos
os
-1589.
295-7193
Lúcia
^
Pgto facilitado. 342-8218 ARTE SABOR - Buffet cen- casamento. 241
mo
Aladim
e outros. Arpreço.
temas. Efeitos especiais
tigos de festas. 343-1972
monial, decoração p/ festas in- ANIMAÇÃO C/ BOLAS
ATENÇÃO NOIVA: VAIS
Buffet.
animação
e
som
fantis, 15 anos. Casamento Novidade americana em sua
ALUGO SÍTIO P/ €
CASAR? - Alugue uma MerFESTAS
8i
FESTAS
Deco
Bodas. etc. T. 392-2170
festa infantil. Bolas que se ABC DECORAÇÃO, raçào infantil. Lembrancinhas cedes Benz branca, impecável
FESTAS t EVENTOS
284-9200
TRABALHAMOS COM: EmFILMAGENS/FOTOS Altis transformam 266-2072.
para todas as ocasiões. Tels. modelo 280-S. Tel. 228-0505
Sônia. 268-7926/ 589-4234. ANIMAÇÃO INFANTIL Pa
sima qualidade, efeitos espe- BUFFET LA CITA Salgados,
presas. Colégios, Particulares,
Igrejas, Grupos Terapêuticos.
ciais, preços acessíveis. Pgto 3 doces, bolo, bebidas e equipe MONTEBELLO FESTAS - BANDS
lhaços. Recreadores. Papai
Etc.
vezes sem juros. Ac cartões Super pacote infantil! Aceito Enfeites p/ crianças forma de c/ dupla SHOW - Animadora Noel, Batman, Aladdin, Mágide
Banda,
palhaços.
OFERECEMOS: 3 Piscinas (1
crédito 255-1081/257-2974 encomendas á parte 228-1740 aluguel, mesa iluminada. 15 bichinhos, mágicos.
P. Noel. cos. Tel. 241-1991. Alex.
Água Natural), Sauna Seca e
anos. casamentos. 245-5202. Pagto facilitado. 791 -0906.
ALUGUE E UM LUXO!
Vapor, Campo Futebol, QuaCHURRASCARIA
IM
Roupas acessórios p/ festas.
dras, Hospedagem, Bar e
ALGODÃO
DOCE
SUA CASA - P/ suas fes- lipln
Colorido
NOIVAS - Alugue com
Executamos
modelos qq evenRestaurante.
*
sabor,
encomende
anteciInfacti Bodas.
tas ou reuniões. Você vai
•'Caancao/Fonnitan
64 m(2) área verde
carro c/ ar cond.,4 pts. padamente. dia da criança, fes- to. Hilda Marinho 521 -0938.
gostar. Tel. p/ 392-5039.
Reservas: (021) 342-4996
Santana do ano luxo. tas em geral. TEL: 592-4501. ANIMAÇÃO - Bandinha. Má220-7372
ANIMAÇÃO E DECORAgicos. Palhaços. Malabaristas.
Ny
SaufcimJons
Tel/ Fax: 552-4812
I
Estr. do Camorim, 2.113
Mickey. Pato Donald. TartaruÇÃO DE FESTA - Som.TeaALUGUEL
FILMADORA
'
tro, Minhocão, Palhaços, etc
Jacarepaguá - RJ
Ninja, Pula Pula. Piscina de
gas
Alugue
uma
filmadora
e filme você Bolas.
ILFFET GRUPO
VAGAMUNDO
RECRE-ARTE, 264-4329
Papai Noel, etc. Tel :
mesmo
seus
melhores
momentos.
268-8032
ANIMA FESTAS E ESCO767-9121. Barbosa.
BUFFET CHAVE DE OURO BARRAQUINHA ACEITAMOS
CARTÕES
Diversas
- Serviços internos e externos.
LAS - Teatro, recreação.
DE CRÉDITO
A BABYVlDEO - Vídeos proservidas por garsone- LÚCIA SABINO BUFFET
Salões decorados e anexos au- opções
FILMAR LOCADORA LTDA
338-2663/357-1082
fissionais
tes-recreadoras ao som disco- Aniversário, casamento, queide eventos infantis:
ditórios p/ convenções de em- teca.
CGCMF 40422636/0001 -46
Partos, Festas, 1a comunhão.
714-5521. Rio/Nit.
jos e vinhos, ceias de natal e LÍNGUA PORTUGUESA Tel.:
presas. R. Visconde Silva. 52
290-8356
Edição classe A T: 205-0136.
reveveillon, churrasco p/ firma, Reforço, acompanhamento, re1o andar Botafogo ou Av. Boralmoços etc. Qualidade e Re- cuperação. 1o grau. Revisão
ges de Medeiros, 2364 Clube
MÁGICOS/ M.W.SOM. - Som, iluminaAUGUSTO SOM & CIA.
quinte! Tratar 590-5764.
lingüística p/ concurso. Aten- PALHAÇOS/
Naval - Lagoa. T. 226-1547/
- Minhocão. ção especial, cerimonial compl.
PAPAI
NOEL
259-6442/ FAX. 294-8897
CASA DE FESTAS
números circenses, jogos, mu- discoteca infantil c/ animação
Buffet do domicílio. T. 234-3653.
Som, luz, fumaça e
Carrozzinus.
belo
sicais.
ambiente,
algodão doce c/ sabor, T. 289-6168 Mario/Wagner
BESTAS - Casamentos e etc.
Animação infantil
cascata
artificial.
Valqueire
filmagem.
caRossella 285-0786 PEDRO'S BUFFET
Equipamento profis
ar livre, salões coberto, quiosFestas
SOM P/ FESTAS
pac 300 pessoas 452-1374
Som totalmente a laser
Ques, piscina em jacarepaguá.
BARILOCHE BUFFET Ca em geral, coquetéis. Qualidade
Infantis d animação adultos iAnos
Tels.: 240-3836/269-7133
TEL: 571 -7342/596-7939
acima
de tudo. Temos salão de
FOTÓGRAFO PROFISSIO- 60 70 etc » casamentos LUZES &
samentos. aniversários, bodas,
NAL - Fotografa seu casamen- EFEITOS ?• a 5-feira
recepções, jantares. Alugamos festas 596-7939, Pedro
0 NOSSO BUFFET FES- TECLADISTA MYRIAM — to ou 15 anos e você
toalhas para mesas. Pagamen50% d«sc.
ganha de
TAS EM GERAL - Lem- Aniversários, recepções, bodas, presente 1 book/ studio. 227to facilitado. T. 331 -1260.
10
anos
upaHèncla.
branças, enfeites, alu- festas. MPB e internacional 5769, indico melhor filmagem
? INFORMÁTICA
EDSON TM. 225-4390. ALUGAMOS PULA PULA
guel de toalhas, cartões e Também aulas T 275-8715
DOUGLAS TECLADISTA
Balão ou colchão. Grande noconvites. Rua Uruguaia- BIG SHOW - Som e ilu- Contrate um músico e leve uma ART VlDEO - Filmagens c/ vidade! Piscina inflável
c/bo- J DATILOGRAFIA P/ V
orquestra.
P/
casamentos,
bona, 24/ 5o andar. Tel. 222- minação
Ias.
COMPUTADOR
única
do
Rio.
efeitos
especiais,
sonorizado
553-2118.
a
p/ discotecas das, coquetéis, etc. 351 -1952. laser. Abertura computadoriza4833/ Res. 205-7918 Zilda em
RAPIDEZ/EFICIÊNCIA
reAnimação,
CASA
Aluga-se
linda casa Processador texto, monografias curgeral.
da animada de acordo c/ tema
Zona Sul com jardins, pisei- "cuias. tese. tabelas,
LEMBRANÇAS FINAS - Vi creação e mágico p/ fesetc Senhos
e decoração da festa. Fotos em na
na e grande área coberta. Tratar em outros idiomas Atendimento a
dros taças/lampiões, arranjos tas infantis. 325-0603
3a dimensão. Paulo R. Acioli Tel.
M.C.
empresas
FESTAS
259-3505 Lindaura.
iluminados. Ensina-se. 28 Se2*à&•deOa-OOh'1100he 1400*780* ^
Aguilar Tel 211-2709.
Carlos Henrique.
lembro.258 Lj.12.T. 273-5459
TEl 225-5427 NOEU
Guardanapos personalizaANIMAÇÃO
f.
VOVÓ
DISCOTECA/
FILMAGEM
OILU
dos. lembranças finas, toaCeriFAZEMOS FESTAS
lha iluminada/ bolo e renSuper discoteca com anima- - Como Conto de Fadas. DIGITAÇAO/
monial. 15a. casamentos, bo
DIAGRAMAda/ convidados, castiçal
ção. Filmamos qualquer even- Palhaços,
das Decoração flores naturais,
minhocão, ÇAO - Teses, pesquisas, traTEL 268-1178
SíSSjBlJFFFr
Tel:
326-2991/268-5145.
to
-0904
Ivanildo
371
buffet, som
dução, textos revisados imButla Tradicional
personagens. 542-9463
Buffet Infantil
pressos. Tel: 247-0635
- Som ilumiSOM E LUZ P/ FESTAS
MACHINE
HOT
Tilmagem. tolas, som
Equipamento profissional, disBALA
Animação,
GRUPO
festas,
etc
Aniversários,
nação
TESES/ MAUrrocinhas infantis e
PAMPAM & DIGITAÇÃO/
Desc p/ histórias, brincadeiras, música, cotecário especializado Tratar
à
Repertório
NUAIS - Tabelas, serviços em
recreação
gosto
"Teláo
Flávio.
Tel.
322-5569
minhocão,
teatro,
artes
Adilson
plásti6'» e Dom T.270-8910
e cenmonial
geral, transcrição fitas. TEL:
LECOLECO
cas Infs 247-2670/ 256-0493
« qLaao®
541 -6938. Vera/ Fátima
MUSIC
LOVE
Som
para
Pai haços
STÚDIO MK Oferece o A ANIMAÇÃO E ILUMINA_P*"0 menor preço'
'fethtaioliaM'
Para anunciar nesta
festa. Meligue
melhor som e iluminação ÇÃO
o casal alto astral para 580-5522 ou seção
Som profissional p/ todo tipo de
dirija-se a
Rio.
Ligue
do
nor
preço
sua
festas
infantis.
15
anos,
casa
menor
aa
p/
preço
pelo
uma das Agências de Classifica285-0583
mentos 230-4192 Marcelo
já! Tel : (021) 371-9159
dos do JORNAL DO BRASIL
festa. 446-6413 Marcos
CLUBE ARREPIO - Agita e
anima sua festa c/ brincadeiras, som. iluminação, peças in
fantis. 325-4245/ 438-1082
CONTRATE O CIRCO DO
PIPOKA
Cenário, brindes,
várias atrações. Filmagens de
eventos em geral 287-7933

l2/H a I8/l l/l993

SERV-FESTAS OFEREÇO
Salgados, serviços de garçons
e garçonetes. copeiro e fritador Tratar Gil. 270-3965.
BUFFET SHANGRI-LA Ca
sa de festa luxuosa e confortável Serviço 1J qualidade e aluguel de material p/ festas
581-7456/ 281-4416

MUNDO DOS SONHOS
FESTAS - Alugue sua festa
comigo! Prontas ou sob encomendas T. 290-3661 Isabella
PIANISTA/ TECLADISTA
Para qualquer evento, repertório variado Tel: 288-8250/
987-8060 Ricardo.
ELIANE FESTAS - Almoços.
jantares. comidas tipicas baiana e serviços de buffet completo Tel. 709-0807.
ALUGA-SE PULA-PULA
Lindos, coloridos. Janjão Dragáo, Dino Bolão. C. Voador.
Alegria total. JUMP 275-7107
CARROCINHAS
INDIVIDUALIZADAS - Buffet infantil. Você merece o melhor pelo
menor preço 261 -2330 Party's
ALICE S BUFFET - Serviços
p/ casamentos, aniversários,
inaugurações, etc. Financiamos suas festas. T: 280-3632.
BUFFET POPULAR - Promoção para 100 pessoas, buffet completo por apenas CrS 65
mil. Pagamento facilitado em 2
x. buffet infantil por CrS 30 mil.
Ligue e comprove. Tel: 2306575. Com Fábio.
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522
LAVAGEM
DE
ESTOFADOS
Também lavamos tapetes e carpetes.
IMPERMEABILIZAÇÃO de estofodoi,
c/ garantia. Facilitamos.
T. 293-9794 DNA MARIA

CRECHES
TranquiliCONVIVÊNCIA
dade, carinho e encanto receita de bem estar. ConvivênMaternal.
Creche
cia
Visite-nos: Av. Júlio Furtado
205 Grajaú 238-4037

MARCENEIRO Arms emb .
coz planej.. reformas, instalações com. Tenho refs orçam s/
compromisso 596-7874
Conserto a
BICICLETEIRO
domicilio nacional, importada,
ergométrica Atendo academia.
Tratar 552 4015, Luiz
SINTECO Aplic de poliuretano, polimento de pedras e
aplic de resinas. Pintura em
geral Tratar: 233 3507
ESTOFADOR Reformas Qq
estilo.Fino acab Fazemos capas.cortinas.matelassé. Pagt"
facilitado 264-4406 Madalena
LAVAMOS Tapetes/ carpe
tes e estofados Promoção mês
de Julho Serviço especializado Tel 278-3844 J. Amorim
LACA/ DECAPÉ/ PÁTNA E
SATINÊ/ POLIURETANO
Orçamento sem compromisso.
T: 280-2820/ 236-3720

UMA SOLUÇÃO!
CRECHEE
ESCOLA INTEGRAL
MÊIER: 201-6241
BONSUCESSO: 260-5605
BENTO RIBEIRO: 450-2400
COLÉGIO SANTA MÔNICA

?

ESPAÇO DE RECREAÇÃO Música, artes, teatro. 1 e meio
a 4 anos. Arte educ., pedagoga.
232-5510 R. Terezina. 18 Fds
? CULINÁRIAS
QUENTINHAS cardápio variado- Pedidos de 2a a 6a almoço das 8 às 10:30 hs. Ac.
todos os tickets. 230-6288.
COQUETÉIS — CANAPÉS Jantar tropical p/ reveilon, biscoitos da oferenda. Barão de
Mesquita 143. Tel. 284-5368
BRASTEMP - Congelamento
e microondas grátis. Variação
rocamboles. Barão de Mesquita, 143 Tijuca. 284-5368

FRANCÊS - ITALIANO
ALEMÃO • ESPANHOL
MATRÍCULAS ABERTAS
50% desconto no motncula
INÍCIO DE
NOVAS TURMAS
ASSISTA! AULA DE INGLÊS GRÁTIS

i NÃO PAGUE MAIS COLÉGIO <
PARA SEU FILHO
Pr«par*-o para o:
rr o i
m * *1
COLÉGIO MILITAR
PEDRO II • APLICAÇÃO
• CINTtO 533-2103
C CURSO
COLÉGIO
MARQUIS
I. AIM. IAMOSO, 27 S/LOJA 203
' CA
* Jardim
*
• FLAMENGO 105-4310
¦ 1 ¦ Mataraal
«apcclalizada
aArl*
à
4*
I. DO CATETC, 311/1011
CURSO PREPARATÓRIO
Tel.: 351-8395
PAPIER MÂCHÉ - Curso
AULAS CERÂMICA Adulprático e interessante. 2 tos e adolescentes. Turmas esaulas com apostila. T. peciais p/ 3a idade. Prof. Clara
Marinho. 551 -3991 Botafogo.
237-6967 (noite) Libia.

CONGELADOS

PLUS FROZEN Pacote eco
nômico, 4 de 100 pratos a sua
escolha Solicite cardápio. Entrega a domicilio T 571 3269
QUITUTES CONGELADOS
Sabor especial Entregas à
domicilio. Solicite cardápio
Tel 264-1220.
COMIDA CONGELADA
Faço em sua casa Tudo que
você gostar e do seu jeitinho
Tel. 228-9916 ZÉLIA
B0X

?

CURSOS

FOYER
CLUBE DE FRANCÊS
HÁ 6 ANOS,
DE JANEIRO A
JANEIRO
VIVE LA
DIFFÉRENCE!
INFs.:
227-9000
227-8245

BLINDEX
é com a:
? COLOR BOX ?
TEL: 589 -2705
Distribuidor Autorizado
SABOR ESPECIAL - Leve
seus congelados p/ casa e escritório. Peca cardápio.259-0017/235-0220

CAM1LLA AMADO
Seleciona p/ curso
de interpretação.
Inf: 294-3188
Gávea
V.
PINTURA EM TECIDO —
Pinte você mesmo o seu enxovai,ou o enxoval do seu bebê.
225-3120/225-3686 Noemia

SEJA MODELO - A
Top Book faz o seu
sucesso. Faça seu
book. 208-2096.
N
EXCELLENCE
CULTURAL CLUB
Exercite seu Inglês 4 vezes por
semana. NOVAS TURMAS E
VÁRIOS HORÁRIOS. Por somente 7.150,00 em novembro.

'WIZARD

INGLÊS MA
SUA EMPRESA
Aulos individuais e grupais
Cursos rápidos p/viágem.
Aulas de conversaçao.
R. Santa Luzia 799/Gr. 401
Tel/Fax (021)240-9271
DECORAÇÃO
ESTOFADOR

/curso de detetive
PARTICULAR POR
Completc^nostruàrios de
CORRESPONDÊNCIA
tecidos, courvins e couros.
Profissão rendosa. Preço proriais para pintura. Queimas
Pagt° facilitado
Rua
mocional.
Informações:
e orç. s/ compromisso
rápidas. Porcelanas brancas
Sen. Dantas n° 117 Gr: 1122
Tel.: 256-6691 e 255-6047
e pintadas à mào.
^Centr^^^^^e^003^^01.
M. G. ESTOFADOS
Â.
284-0318
CAMPOS. 257 Lj "AT*
RUA SIQUEIRA
STAMPA Tel.:
orienMassagem
SHIATSU
NOVIDADES EM PORCELANA
ASSOCIAtal. Teoria e prática, individual ARQUITETAS
PARA O NATAL
DAS 238-7013 - Sugestões
JUN
Informações:
e
PARA
grupo.
SEMPRE
PRESENTE
UM
J KAWAGUCHI Tel. 226-3837. de decor., reformas, acomp.
^
obras, rebaixo teto e mobiliário
CURSOS DE INFORMATICA - Aprenda corro operar um
CURSOS
PERSIANAS
computador no melhor curso
do Rio. Cursos API 242-4371
ESPECIALIZADOS
PORCELANA
Cursos, seminários e mate

NEÍROLDiGÜÍSTICÍ
CURSO BÁSICO:
Dias 20, 21 nov. Arline Davis e Dr. Jairo
Mancilha, Master Trainer em PNL nos EUA.
325-3728
—
CURSO E ENCOMENDAS - Enfeites de natal,
guirlandas, cartonagem.
Infs: 249-5127, Méier
ElIVI ^ IWI
FRMCtS-ITALIANO-ÍSPANHOl-ALEMÍO
SUPER PROMOÇÃO
2 parcelas igaais de CR$ 22 000 00
hic.«. imediato, grupo de 2 4 alunos
assist? 1
aula gratis [, p , p m a • ]
Lebton: h. Ataulfo tíe Paiva 566
sl] 205 T 239 6364
Copa: A, Copacabana 1 133
I] 110 T 247-9716
Barra: Rosa Snopomg s 214
Tel 325-1181
Jacarepaguá: A* Nelson Cardoso 795
Taauara T 423 4222
Realengo: Faculdade Castelo 8'aico
lei 331-120/
C R Flamengo Sede Social • Ga*ea

CONGELADOS
COLBECK - Solicite
nosso cardápio. T.
235-0628
Solicite
CONGELADOS
cardápio. Aceito também encomendas de doces e salgados
para festas. Tel 287 6770
Faço em
CONGELADOS
sua casa pratos variados p/ 1
mês e também Ceia de Natal
Deixo cozinha limpa. Tratar de
9 ás 1 6h Martha 236-5769

Excellence Idiomas
Av. Rio Branco, 181/202
Telefones: 533-0065 e 262-4558.

TEXTURAS - Pátina. decapé.
azinhavre. marmorização. esponjado, etc 15 técnicas em 1
aula. Faço orçam 493-1538

SÔNIA E TERESA ARTESANATO - Aulas e material p/
artesanato. Curso p/ criança e
adulto Tel. 389-0745.

naturalmente...
E DOCEMENTE
CONGELADOS DE QUALIDADE
Atendem à R Vise de Pirajá. 156
SI 213 Ipanema Entregamos
também a domicilio
k TEL.: 287-3571 i

LEU DNMICA - Leia
em 1 hora e meia um
livro de 250 páginas
com compreensão total. TEL. 511-4203/
FAX. 259-9617.

CURSO DE
TECLADO
Prof° Luiz Daniel (autor de
vários livros) individual, repertório variado - 12 meses,
qualquer nível e idade. Rua
Ouvidor 183/ salas 504/505.
Entrevistas. Tel: 232-1507.
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PINTURA PAREDE/ MÔVEIS/ OBJETOS Marmori- HUSTRAD0R*
zação, pátina. rádica. satiné. Lustra-se móveis finos em
decapè, aerógrafo 322-3494
geral, trocamos de cor e
fazemos pátina. Serviço
garantido Dâ-se referèncias Zona Norte e Sul
Jorge 249-0969
HMD

CURSO FORMAÇÃO BABY
SISTER — E artes no trabalho
com excepcionais. Av Maracanã, 1238. T 278-3407

a
Espaço Cultural
Tocando
em Você
DO BEBÊ À
TERCEIRA IDADE
NÚCLEOS DE MÚSICA
TEATRO-DANÇA
E ARTES PLÁSTICAS
MUSICOTERAPIA
PROMOÇÃO
F\ZENDO AULAS DE
ARTES. VOCÊ GANHA A
OPORTUNIDADE DE
PARTICIPAR DO CORAL
INFANTIL E ADULTO
Direção: Grupo Educart
INFORMAÇÕES:
RUA GAL. ROCA, 518
SAENS PENA
g 567-4378
AuTAPETE ARRAIOLO
Ias grátis, venda de material,
oficina de acabamento, aula de
acabamento Venda de atacado 494-3468/ 439-1474.
PARABÓLICAS
Cursos Janeiro 1994, Hotel
Nacional Rio Técnico Instalador Parabólicas. Inscrevase já! Vagas limitadas.
Tel.: 767-2118

COLCHÃO PIERRE CARDIN - Dir. fábrica, ortop. solt.
12.200.00. casal 17.550.00.
Conde Bonfim 85 264-0562.
FAZ-TUDO EM DECORAÇÃO - Consultas, projetos,
acompanhamento. Pequenas/
grandes reformas. Residências,
consultórios, escritórios, lojas.
Sandra/ Andréa - 322-3003
JBOBERG
BER
CURSOS DE DESENHO
Moda, Livre, Propaganda, Humor, H. Quadrinho, D. Interiores e
muitos outros.
222-3942 / 289-0547
TEXTURAS - Pátina, decapé,
azinhavre, marmorização, esponjado, etc. Faço orçamento
s/ compromisso. 493-1538
ARQUITETAS PROJETOS
— Acomp. obras, reformas e
decoração,
resid/comerc.
Claudia e Leila 227-6064.
ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Cozinhas planejadas. Móveis
sob medida em madeira. Solicite uma visita sem compromisso. Tel. 371 -7558.

HORIZONTAIS E VERTICAIS
OSTRO WER
TEL.: 591-8248/551-6308
R Marques de Abrantes. 178-D

ELETRÔNICA

ARQUITETOS ASSOCIADOS 290-5142 - Projetos
de Arquitetura, reforma,
instalações e interiores.
DMR DECORAÇÕES
Re
forma e projetos para apartamentos, escritório e móveis. T.
256-4913 Daniella ou Lélia

ESOTERISMO

CONSERTOS
I
|
ELETRÔNICA LARAMA
PINTURA MÓVEIS/ PARE- Consertos: TV. som, video. FaDE/ OBJETOS - Pátina, de- cilito pagto. Garantia 6 meses.
capé, esponjados e chamois. Também a domic. Conde Bonfim, 616 lj. 07. T. 278-4504
Tel. 322-6917/274-5057
PERSIANAS Verticais tecido. alumínio, black-out e PVC,
ELETRÔNICA
horizontais e portas sanfon.
Moryta Persianas 351 -0473
HENRY FORD
A PLANALTO
Consertos TV, som, víDOS VIMES
deo e câmera. Garantia
Fabricamos por encomenda e
de 6 meses. Peças orig.
consertamos móveis de vime
Orçamento grátis.
e rattan e móveis de piseiTel.: 288-6392
•
Rio-Ptfrópoli»,
na/jardim
4520 (Posto Tcxaco).
771 -9634/772-3755

^
CORTINAS
Persianas verticais, horizontais,
micro, rolos, painéis, matelassêj
colchas, palhinha.
OSTRO WER.
TEL. 551-8248/551-S538
^^R^*arquêsdeAlbrantes178-D^^
1a EXPOSIÇÃO ATELIER
VITOBRUSH - Trabalhos aerografados: Madeira, porcelana. cerâmica, tecido Local Circulo Militar - Praia Vermelha Urca Dias 17-18 novembro.
De 9 às 19hs Tel. 295-5771.

"
nHPK aSTROLÕCICO
V0C1CI0NI1 IMPRESSO
Relatório personalizado: potenciais, tendências, necessidades ocupacionais
TEL: 591-4971
PARAPSICOLOGIA Repro
gramação, iniciação exotérica.
aulaterapia.
poder mental,
317-7442 Prof. Gomes Mattos
PROMOÇÃO:
CR$ 850,
MAPA KÀRMICO - Conheça
suas vidas passadas. Mensageiros das Estrelas. 205-5786
CONSULTAS — Tarot vidência. búzios, b.cigano, numerol,
astrol.kármica, quiro, regressão. Terapia corpo, Shiatsu,
florais. Tei. 325-7038 Barra
12 ll a 18 ll 1993
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522
p* FESTAS
CERIMONIAL - Serviço
completo. Todos os tipos de
toalhas e enfeites. Recepções
diversas. Altíssima qualidade.
Tels 354-4937/ 226-8894.
FOTOS - Menor preço do Rio
em até 4 vezes. Casamento. 15
anos. book, etc... Ligue e comprove! T: 447-6049.
ALEGRIA NA FESTA - Mágico Toninho. ventriloco, cachorrinho amestrado, palhaço,
banda, recreadores. 553-0529
A ALEGRE ANIMAÇÃO —
Teatro fantoches, recreações
dirigidas com brinquedos, jogos, palhaços, personagens
Disney, som, filmagem. FESTA
& VlDEO. 249-8141 - 2816269.
CRIATIVA IDADE FILMAGENS — Festas, recepções,
partos, etc... CRIATIVIDADE E
0 MELHOR PREÇO OU SEU
DINHEIRO DE VOLTA! 2465165.
ELSHADDAI PRODUÇÕES
Filmamos 15 anos, casamentos, formaturas e etc. Trabalho
profissional. Tel. 261 -5681
HOJE TEM FESTA ! Clássicas e atuais, brindes, efeitos especiais.
Pgto facilitado. 342-8218
ALUGO SITIO P/ C
FESTAS l EVENTOS
TRABALHAMOS COM: Empresas. Colégios, Particulares,
Igrejas, Grupos Terapêuticos,
Etc.
OFERECEMOS: 3 Piscinas (1
Água Natural), Sauna Seca e
Vapor, Campo Futebol, Quadras. Hospedagens, Bar e
Restaurante.
64 m(2) área verde
¦•Mrvas: (021) 342-1996
220-7372
Estr. do Camorim, 2.113
Jocarepoguá - RJ
^
BUFFET CHAVE DE OURO
- Serviços internos e externos.
Salões decorados e anexos auditórios p/ convenções de empresas. R. Visconde Silva, 52
1o andar Botafogo ou Av. Borges de Medeiros, 2364 Clube
Naval - Lagoa. T. 226-1547/
259-6442/ FAX. 294-8897
FESTAS - Casamentos e etc.
ar livre, salões coberto, quiosquês, piscina em jacarepaguá.
TEL: 571-7342/596-7939
0 NOSSO BUFFET FESTAS EM GERAL - Lembranças, enfeites, aluguel de toalhas, cartões e
convites. Rua Uruguaiana, 24/ 5o andar. Tel. 2224833/ Res. 205-7918 Zilda
LEMBRANÇAS FINAS Vi
dros taças/lampiões, arranjos
iluminados. Ensina-se. 28 Setembro.258 Lj.12.T. 273-5459
'Buff«
'Biátet Tradoonal
Infantil
fotos, som
[filmagem,
Carroanhas infantis e
recreação
'fio e cerimonial
ftqúfeequdidotfc
pbo menor preço'
tHàhiBMiMM'
2a

12/H a 18/11 1993

CLUBE ARREPIO - Agita e
anima sua festa c/ brincadeiras. som. iluminação, peças in
fantis. 325-4245/ 438-1082
CONTRATE O CIRCO DO
PIPOKA - Cenário, brindes,
várias atrações. Filmagens de
eventos em geral 287-7933
ALUGA—SE CASA TIJUCA - Festas infantis. Opcional: Buffet e etc. Tels.
439-1487/ 439-2363
PIPOQUINHA - Alegra a festa
da criança c/ musicalização.
teatro de fantoches, jogos, artes plásticas. Fátima 502-4977
ACEITA-SE
ENCOMENDAS - Doces caramelados.
glaçados. trufas. bolo fatiado,
salgados. 238-4827 Leda
CASAMENTOS, BODAS
EOUTHOS EYEHTOS
Organizo e presto assessoria completa para o
sucesso de sua festa,
com cerimonial.
LÚCIA MELO - Tel. 278-0815
NEAS' S BUFFET — Buffet
completo, CRS 550 por pessoa
Pacotão CRS 29 mil. Salgados,
doces, bolos. T. 234-6884
Buffet ceriARTE SABOR
monial, decoração p/ festas in
fantis, 15 anos. Casamento,
Bodas. etc. T. 392-2170
FILMAGENS/FOTOS Altis
sima qualidade, efeitos especiais, preços acessíveis Pgto 3
vezes sem juros. Ac cartões
crédito 255-1081/257-2974

SERV-FESTAS OFEREÇO
Salgados, serviços de garçons
e garçonetes. copeiro e fritador Tratar Gil, 270-3965.
BUFFET SHANGRI-LA Ca
sa de festa luxuosa e confortável Serviço 1 •'qualidade e aluguel de material p/ festas.
581-7456/ 281-4416
ALUGUEL DE
MESAS E CADEIRAS
Tinas. Talheres. Copos. Louças.
Toalhas Fornecemos bebidas
IBELE FESTAS Ltda
581-7093/581-8515
^ Aceitamos cartões de crédito. . •
f
ARTE 8t CIA - Produções infantis c/ temas inéditos decor
e salgados. Ana Celi/ Maurício.
268 6914/ 278 3837.
BALÃO PULA-PULA 0KM.
super colorido! Festas, clubes,
empresas. Promoção novembro/ dezembro Tel. 222-0028

MUNDO DOS SONHOS
FESTAS - Alugue sua festa
comigo! Prontas ou sob encomendas. T. 290-3661 Isabella
PIANISTA/ TECLADISTA
Para qualquer evento, repertório variado. Tel: 288-8250/
987-8060 Ricardo.
ELIANE FESTAS - Almoços.
jantares. comidas tipicas baiana e serviços de buffet completo. Tel. 709-0807.
ALUGA-SE PULA-PULA
Lindos, coloridos. Janjão Dragáo, Dino Bolão. C. Voador.
Alegria total. JUMP 275-7107
CARROCINHAS
INDIVIDUALIZADAS - Buffet infantil. Você merece o melhor pelo
menor preço 261 -2330 Partys
ALICES BUFFET - Serviços
p/ casamentos, aniversários,
inaugurações, etc. Financiamos suas festas. T: 280-3632.
BUFFET POPULAR - Promoção para 100 pessoas, buffet completo por apenas CrS 65
mil. Pagamento facilitado em 2
x. buffet infantil por CrS 30 mil.
Ligue e comprove. Tel: 2306575. Com Fábio.

ALUGA-SE CASA-Zona
Sul p/ festas infantis.
Decoração luxuosa. Aladin, etc. Aluguel de peças.226-2652/294-9019
MAURÍCIO FESTAS - Doces
DECORAÇÃO
e salgados finos, bolos e tortas
p/ chá. brunch. aniversário ou
Feitas infantis, todos os
casamento 241 -1589. Lúcia
temas. Efeitos especiais.
ANIMAÇÃO C/ BOLAS
Buffet. animação e som.
Novidade americana em sua ABC DECORAÇÃO,
festa infantil. Bolas que se
284-9200
transformam 266-2072.
BUFFET LA CITA Salgados,
doces, bolo, bebidas e equipe MONTEBELLO FESTAS
Super pacote infantil! Aceito Enfeites p/ crianças forma de
encomendas à parte.228-1740 aluguel, mesa iluminada. 15
anos, casamentos. 245-5202.

EM
CHURRASCARIA
SUA CASA - P/ suas fes- l^M SERVIÇO ESPECIALIZADO
• lEãaüL * Boda.
tas ou reuniões. Você vai
On
' Cairão,'Fonum
gostar. Tel. p/ 392-5039.
*
Mira romana
ANIMAÇÃO E DECORASaflhoaJotK
ÇÂO DE FESTA Som.Tea
tro, Minhocão. Palhaços, etc
BUFFET
RECRE-ARTE. 264 4329
268-8032
Diversas
BARRAQUINHA
opções servidas por garsone LÚCIA SABINO BUFFET
tes-recreadoras ao som disco Aniversário, casamento, queiteca 714-5521. Rio/ Nit.
jos e vinhos, ceias de natal e
reveveillon. churrasco p/ firma,
almoços etc. Qualidade e Requinte! Tratar 590-5764
AUGUSTO SOM & CIA.
Buffet
CASA DE FESTAS
Som, luz, fumaça e
Carrozzmus. belo ambiente,
' Animação
infantil
cascata artificial. Valqueire caEquipamento profis
pac 300 pessoas 452-1374
Som totalmente a laser
Tels.: 240-3836/269-7133
FOTÓGRAFO PROFISSIONAL - Fotografa seu casamenTECLADISTA MYRIAM — to ou 15 anos e você ganha de
Aniversários, recepções, bodas, presente 1 book/ studio 227festas. MPB e internacional 5769, indico melhor filmagem
Também aulas T 275-8715
DOUGLAS TECLADISTA
Contrate um músico e leve uma
ilue
Som
BIG SHOW
orquestra P/ casamentos, bominação p/ discotecas das, coquetéis, etc. 351-1952.
em geral. Animação, recreação e mágico p/ fesM.C. FESTAS
tas infantis. 325-0603
Carlos Henrique.
Guardanapos personalizados lembranças finas, toaCeri
FAZEMOS FESTAS
lha
iluminada/ bolo e renmonial. 15a. casamentos, bocastiçal
da/
convidados,
naturais,
das Decoracão flores
TEL 268-1178
-0904
Ivanildo
buffet. som 371
ilumiSom
MACHINE
HOT
Animação,
BALA
nação Aniversários, festas, etc GRUPO
música,
brincadeiras,
histórias,
Desc.
p/
Repertório à gosto
minhocão. artes plásti6-i e Dom T.270-8910 Adilson teatro,
cas Infs: 247-2670/ 256-0493
o
Oferece
MK
STÚDIO
A ANIMAÇÃO E ILUMINASom profissional p/
melhor som e iluminação ÇÃO
sua festas infantis, 15 anos. casa
pelo menor preço pl
mentos 230-4192 Marcelo
festa. 446-6413 Marcos

NOIVAS - Alugue
carro c/ ar cond.,4 pts.
Santana do ano luxo.
Tel/ Fax: 552-4812
GRUPO VAGAMUNDO
ANIMA FESTAS E ESCOLAS - Teatro, recreação.
338-2663/ 357-1082
LlNGUA PORTUGUESA
Reforço, acompanhamento, recuperaçáo. 1o grau. Revisão
lingüística p/ concurso. Atendo domicilio T 234-3653.
SOM P / FESTAS
Infantis d animação adultos (Anos
60 70 etc ) casamentos LUZES &
EFEITOS à 5* feira
50% dasc.
10 anos uparlèncla.
IPSON T«t. 225-4390.
ART VlDEO - Filmagens c/
efeitos especiais, sonorizado a
laser Abertura computadorizada animada de acordo c/ tema
e decoração da festa Fotos em
3^ dimensão. Paulo R Acioli
Aguilar Tel. 211 -2709
DISCOTECA/ FILMAGEM
Super discoteca com animação Filmamos qualquer evento Tel: 326-2991/268-5145
SOM E LUZ P/ FESTAS
Equipamento profissional, discotecário especializado Tratar
Flávio. Tel. 322-5569.
LOVE MUSIC - Som para
todo tipo de festa. Menor preço do Rio. Ligue
já! Tel.: (021)371-9159

MEGA-SOM LTDA Sonori ALUGO/ FAÇO TOALHAS
zação. iluminação complela p/ ILUMINADAS - Lembranças,
festas. Oferecemos fretes grá- castiçais, baú. cesta. Fino acatis. Pagto 2x. Tel. 263-4632 bamento. TEL. 593-5756
BABY FESTAS - Diversos temas. giratório, ilum.. tule. Mesa
HAJA FESTAS
alta qualidade. Alugamos casa
Churrascos - Particular festa (Bonsucesso) 290-0969
e Empresas. Coquetéis,
almoços. jantares. Alu- BUFFET KERO MAIS
guel de material. Paga- Completo. CRS 750 por pessoa. pacote infantil CRS 45 mil
mento facilitado.
Temos salão festa zona sul.
289-8838
^
Tratar 248-5420/ 264-1826
Espalhando DIET ANIMAÇÃO Palhaços
XIMXIM PÔ
alegria na sua festa de aniver- recread , teatro, qq personag .
gincanas, mágicas, brindes
sário. Comprove! 275-3581
Roberto e Anna. Festas final de ano 228-6203
CASA DO CANAL A beira
QUER SUA FES- d água. 10 min do Leblon c/
TA... Com músicas estac. Serviços opcionais Ca
samentos. 15 anos. eventos em
dos anos 60/ 70? TEL geral. Capac. 400 pessoas
Rua Maria Luisa Pitanga.
463-2757 Marcelo
110. T. 493-6452/ 493-2029.
FESTA ECOLÓGICA Sitio a
20 min. da Barra, 40.000 mJ de ALUGO FAZENDAS
área verde, alugo p/ empresas, P/ Festos.
Atendemos emformaturas e parts. 493-7679.
presos, colégios, igrejas,
BUFFET DE QUALI- grupos, associações, portiDADE - Festas em ge- culares. Piscina olímpica c/
agua corrente. Futebol/voral, com garçons. Tel. leibol, salão de
jogos, chur396-7978 Luana.
rasq/serviço, bosque.
FESTAS INFANTIS C/ ilu
275-4298
minação e movimentos Ôti295-7192
^
mo preço. Aladim e outros Artigos de festas. 343-1972.
ATENÇÃO NOIVA. VAIS
CASAR? - Alugue uma Mer
FESTAS 8t FESTAS Deco cedes
branca, impecável,
ração infantil. Lembrancinhas modeloBenz
280
S. Tel. 228-0505
para todas as ocasiões Tels.
Sônia. 268-7926/ 589-4234
ANIMAÇÃO INFANTIL Pa
lhaços. Recreadores. Papai
BANDS SHOW - Animadora Noel. Batman. Aladdin. Mágic/ dupla de palhaços. Banda, cos. Tel. 241 -1991. Alex.
bichinhos, mágicos. P. Noel.
Pagto facilitado. 791 -0906
ALUGUE É UM LUXO!
Roupas acessórios p/ festas
ALGODÃO DOCE - Colorido Executamos
modelos qq evencom sabor, encomende anteci- to. Hilda Marinho
521 -0938.
fesdia
da
criança,
padamente,
tas em geral. TEL: 592-4501. ANIMAÇÃO Bandinha. Má
gicos. Palhaços. Malabaristas.
Mickey. Pato Donald. TartaruALUGUEL FILMADORA gas Ninja. Pula Pula. Piscina de
Alugue uma filmadora e filme você Bolas, Papai Noel. etc. Tel
mesmo seus melhores momentos. 767-9121. Barbosa.
ACEITAMOS CARTÕES
DE CRÉDITO
A BABYVlDEO - Vídeos proFILMAR LOCADORA LTDA
fissionais de eventos infantis:
-46
CGCMF 40422636/0001
Partos. Festas. 1a comunhão.
Tel.: 290-8356
Edição classe A. T: 205-0136.
- Som. ilumina
PALHAÇOS/
MÁGICOS/ M.W.SOM.
especial, cerimonial compl
PAPAI NOEL - Minhocão. ção
discoteca infantil c/ animação
números circenses, jogos, mu- T.
289-6168 Mario/Wagner
sicais. algodão doce c/ sabor,
filmagem Rossella 285-0786 PEDRO'S BUFFET
Festas
geral, coquetéis. Qualidade
BARILOCHE BUFFET Ca em
de tudo. Temos salão de
samentos. aniversários, bodas, acima
recepções, jantares. Alugamos festas. 596-7939, Pedro
toalhas para mesas Pagamento facilitado. T. 331 -1260.
? INFORMÁTICA
ALUGAMOS PULA PULA
Balão ou colchão Grande novidade! Piscina inflável c/bo- J DATILOGRAFIA P/ V
COMPUTADOR
Ias. única do Rio. 553-2118.
RAPIDEZ/ EFICIÊNCIA
Aluga-se linda casa Processador texto, monografias, curCASA
na Zona Sul com jardins, pisei- rfculos. tese. tabelas etc Serviços
em outros idiomas Atendirrvento a
na e grande área coberta. Tratar empresas
Tel. 259-3505 Lindaura.
2*46>de0ft00h/1100he1400h,'1800h^
TEL : 225-5427 NQELI
f,
ANIMAÇÃO VOVÓ OILU
- Como Conto de Fadas. DIGITAÇÃO/ DIAGRAMAminhocão, ÇÃO - Teses, pesquisas, traPalhaços,
dução, textos revisados im542-9463
personagens.
pressos. Tel: 247-0635
PAMPAM&
LECOLECO
Palhaços
o casal alto astral
285-0583

DIGITAÇÃO/ TESES/ MANUAIS - Tabelas, serviços em
geral, transcrição fitas. TEL:
541 -6938. Vera/ Fátima
Para anunciar nesta seção ligue
para 580-5522 ou dirija-se a
uma das Agências de Classifica
dos do JORNAL DO BRASIL
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522
SOS ENFERMAGEM Ofe
PreRECADOS
baSURPRESA
CESTAS
Você
NOIVAS
DAS
ATELIÊ
AMARÉ... rece auxiliar enfermagem,
DAPROCESSAMENTO
você ama c/ deliResidensenteie
quem
fa'
acompanhantes.
bás.
1°
a'u9"e|PESSOAIS
ao
escolher
Dar emoção
DOS - Serviços: folha pgto. pode
a ciosas cestas café da manhã ou
ciai/ hospitalar 342-0443.
bordado
vestido
Ofereseu
cilito
acordar.
Especializado
contabilidade.
chá. Tel. 294-8630
cendo um café
folha pgtos 571-5725 Carlos pérolas 567-2357 Tijuca.
CLUBE DOS
Cestas
da manhã com- GHOST-WRITER
COFFEE IN LOVE
dois.
ViSAFENADOS E
D,Ams™° Café da Manhã. Queijos &
pleto para
DIGITAÇÃO DE TESES
541 -9771/275-6665
Lucy
etc.
Dietéticas.
Infantis.
CARDÍACOS
nhos.
Transcriçao
TraORIGINAIS
(^otjeio. corto e costuro
227-3688
Escreve Textos,TeLindas! 275-7871 / 284-4767
de fitas, trab. revisado e tar 591-5592.
interessados ligar:
ses,Palestras e Livros Aos
impresso. Tr. 286-5815.
0
MEL
DE
FAVO
Tel. 245-4860
GOOD MORNING
você com cessão
PR. ADOLPHO
DIGITAÇÃO DE TESES. LI- ? MÚSICA
serviço Café da Café da manhã c/ bom para
melhor
autorais.
Transcrição de fitas,
VROS
direitos
de
Manhã e Jantar a luz gosto e requinte. Tel.:
etc Português/ Inglês Peqn^s
traduções Particular/ empresa
vela. 237-4501
de
295-8657/ 227-6147.
CASA CLARIM
SERVIÇOS 24 H
Helia 228-7550
- Para uma pessoa
DELIGHT
IMPORTACABELEIREIRO 24 H
Promoção Teclados Yamaha
especial dê um presente origi- BOMBONS
Importação direta
chá To- DOS - Adquira finos e HA1M BEAUTY DOMICILIAR
e
manhã
da
Café
nal.
UVROSE
Av Gomes Freire. 1 76 A.
Cortes Unissex e maq Sáb
dos irão adorar! 201 -7475.
bombons
tradicionais
-6825 .
e
221
dom Produções Noivas e
Tels
232-9717
e
.
REVISTAS
Belgas. 221-8050 Beth
Anos Preço indiv e pa
15
CESTAS 4. FOLHAS
cote 287 7933 C Crédito
S
T
0
E
0
J
R
OfeCAFÉ
BOM
gra- - Café da manhã, e ou- CESTAS
'compramos FAÇA O SEU CD Nós você
reça a quem você quer bem, a Serviços no área de progravamos a sua música E
leva em compact disc. Mauri- tras. Tel. 447-4264/ surpresa de um Café da Manhã maçâo visual (criação de LoTERAPIA
284-4240
cio 226-0529/ 493-2220.
396-2166/ 396-4879. bem especial.
gotipos e Logomarcas) usando
LIVROS
- recursos de computação grá^
DISK CESTA - Café da CAFÉ REQUINTE
Plano Psi
RIO COMPACT DISC CLUBE
e profotografia
fica,
Fazemos enca(moda
manhã, presente, quei- Finas guloseimas p/
duto) e Trilhos sonoras.
PSICÓLOGOS
Cd e Vídeo Laser,
jos/ vinho e salão de chá. qq hora c/ classe e
dernação de
J Botafogo T : 226-7147
TEL/FAX; (021) 552-6645
-2233
Icarai.
711
DK
Botafogo T. 226-4327
Vários planos para
275-9265
capa dura.
E
Centro T 595-2275
COMPORTAMENTO
DE SEXTA À SEX- qualidade.
CESTAS
ingresso.
Centro T 265-7605
TA - Cestas de vime: 20 ou 30
CULTURA GERAL-Aulas
Centro T 262-7484
Rua Siqueira Campos,
delie
PRODUTOS
frescos
itens
488-1376
produtos
29
Tel.
individuais.
Largo do Machado
Copacabana
conferir. Tel. 255-1459
ciosos
T:255-7669
NATURAIS
noite).
143 Loja 41
(A
s/ loja 215
Lgo Machado
PRESENTES ORIGINAIS E
T 248-5538
EXCLUSIVOS Seres em cêra AGRICULTURA ORGÂNI265-2212
Iteli 255-1695J
ENCONTRO
Mèier T 594-0599
de abelha: Anjos. Gnomos, etc. CA - Receba em casa. diretaTijuca T : 278-3343
Velas decorativas 284-9663. mente da horta, produtos s/
LOCADORA DE LIVROS TERAPÊUTICO
Tijuca T 268-6398
267-8298.
agrotóxicos.
CARINHO!
DE
UM TOQUE
Tijuca T : 577-6700
Histórias & Estórias. TeIDADE MADURA
Faça uma surpresa! Presenteie A NATURAL & Dl ET - LIVila da Penha
lefone 591-2969. Atende- (? NATAL
T 351-2892
com Cesta de café da manhã. GUE 287-1190. Cálcio de
Acompanhamento da termos a domicílio.
-6217/ 261 -0340.
CONVÊNIOS: Abanerj,
idade adolesc. e
ceira
BAZAR DE NATAL — De Tèls 261
nac./
vitaminas
Aerus, Aebt, Aset. Asfoc
criança grupo/ind. a domic.
QUEM CONTA UM CONTO 16 a 19.11 no horário de SURPRESAS DE NATAL - ostras,
Ginseng.
Arfoc,
Korean
imp.,
- Locadora de Livros. AssocieWilsonnina.
hosp
ou
Café
às 19h, venha visitar- Oferecemos lindas Cestas
Bancários,
Sindicatos:
287-4633
se à nós p/ o prazer da leitura 13h
/
Tel: 287-9920
182 da Manhã completas ou Quei- DISK POLPAS Polpas conImóveis.Fo
C
João,
Jornalistas,
R.
São
nos.
Domicilio.
At
541-7342.
Tel.
IPANEMA
& Vinhos Decoração Nata- geladas de frutas sem aditivos.
tógrafos Autônomos. Co
Centro Niterói. Coord. jos
lina. Pacote promocional para Especialidade frutas Norte/
légio N. S Brasil
Prof. Leda.
Nordeste. TEL: 541 -0227.
empresas. Lucy 227-3688
INF.: R México. 111/
O
? LOCAÇÃO, VÍDEO
FAÇA
BOOK?
2003 - C/Silvino após
14h ou T: 265-7605 noiE GAMES
SEU! - Invista em voOCULTISMO
p*
COFFEE IN HOOSE ? PROFISSIONAIS
te (crpjOI 50).
maq
c/
fotos
12
cê!.
CONTE COM O PSICÓLOGO
CESTAS CkFÈDUMMM
RAMANAGUI VÍDEO - CANTINHO DE YEMANc/reUBERAIS
21.000.
P
Cr$
presentear
Rio.
cabelo
o
e
Bahia
Da
p/
Novos lançamentos, di- JÁ
quinte e qualidaFERNAN285-6878.
de. Lançamento:
versas promoções! Rua Mãe Francisca a preferiPROGRAMAÇÃO NEUROe
Cesta tropical TeSTÚDIO. LINGÜÍSTICA Terapia bre
FOTO
III
Jardim Botânico, 595/ da dos artistas. Faço
DO
outras
mos
desfaço qualquer trabave, atend/cursos regulares.
202. Tel. 294-9647
ADVOCACIA
DATILOGRAFIA Em micro, Prof Ubirajara. T: 268 2676
393-538V
lho. Jogo cartas ciganas.
monografias, trabalhos univerT: 226-1507. Axé.
tários, traduções e etc C/ rápi- FONOAUDIOLOGIA Trata
GERAL
CESTAS
A ALTO ASTRAL
§?HÕDA
mento. Voz, Fala e Linguagem
Santo
dez e qualidade. 286-0515
de
Pai
MAGIA
ALTA
surpresa. MenDeliciosa
Adulto e criança 256-9112
a
atende
jogo
África,
COSTURA
na
feito
Tel.
cruz.
Copacabana. CRFa 6505
espirituais.
sagem
curas
CRIMINAL
ponto
de búzios,
DR. VARELLA
257-5182
consulta.
roupas
238-2732.
Marque
Consig.
MASSAGEM TERAPÉUTISACOLEIRA
Defenda
PEDIATRIA E
CA - E com cristais equil enermasc. e fem. Sociais e esportiENFERMAGEM
seus direitos
vas Preço fábrica. Vários teci- VIDENTE - Jogo de CESTAS MENSAGEIRAStratamento de enferma- qia, stress, gest./crianças 268Oferece
e residências 1401 Siene CRP-05/10825.
DE AMOR E SABOR
dos Documentos 255-5878
gem em hospitais
R. Senador
com
cartas. Não precisa fapor período de 1 2 e 24 e horas
Café da manhã, infantil
com su- PSICÓLOGA CELESTE YUespecializada
equipe
Tel.
Marcar
nada.
Dantas,
lar
e médico, DA - Emergências a domicilio.
etc. Flamengo. 553-0991
pervisào de enfermeiro
UNHO BRÁS PÉROLA^ 275-1596 NEIDE
para crianças, adultos e em doentrata- Flamengo 285-1998/ Barra
117/1122
infecto-contagiosas.
PRESENTEAR
P/
ças
CESTAS
Crepe Mousson e GeorNeonatologia.
e
mento
pediàtrico
325-6577. CRP 19080-05.
lanche.
ou
manhã
Vidente 3N Café da
^gete, gorgurco, langerie, LAIS DE OXUM
oferecendo material descartável.
espiri- Oriqinalidade e charme. Norah.
psicologia
Orientação,
CONSULTÓRIO:
262-0705
PSICÓLOGO - Atendiorganzcs, tcfetc seda, ja- tual através das cartas ciganas TELS: 261 -3287/ 281 -1065
Av dos Italianos. 1434
si 202 Coelho Neto
mento a adultos e adovanesc, cambrcic linha.
e búzios africanos 232-6687.
T. 371-5C08.
CESTAS CAFÉ DA MAlescentes. Evandro - GáEntregamos qp auantida6297
ESPIRITA
Urgência: 532 0770 PAGER
CARTOMANTE
Requinte
- Tel. 294-2286 - CRP
Serviços
qualquer
NHÃ
BOOK
TOP
escritono.
Credicard.
A
Aceita-se
residência
vea
de,
Nilo de Ogum faz trabalhos so- hora. Sem taxa entrega.
Manter
Card
e
Diners
LaboraFotográficos &
Marque visitai!
16406/05
bre sorte, negócio, amor. amarR S. Fran. Xavier, Tel: 265-6305 Marilene
Studio & Reportaetc
e
tório.
ração
Tel. 439-2928
201 / 101- T 264-7804, 2d/6a.
Te- TERAPIA CORPÇRAL
J
DEL1CATESSES DU MAReichiana.
ses. monografias. etc Trab. ur- Orientação
NUMEROLOGIA TIN - Cesta Café Colonial
TARÔ
PacheAurélio
ExPsicólogo
—
através
Orient.
gentes.
sab/dom.
BRASPEROLA/ CRISTAIS
LINHO
crianças).
e
CRP:
Graca
205-6290
amieel
seus
254-7524.
(Adultos
TEL:
qualid
co.
presenteie
CREPE MOUSSON Lindas da psicol.
numerolog. T. Cesta pl recém-nascidos.
c/mapa
15487.
gos
preço
cores, QQ quantidade,
BOOK- Fotos em
Ana Cláudia, 718-3094
atacado. Entr. resid 439-2928 567-4374
PRESENTE
externo. fisioterapia
ou
PARA
estudio
CESTA
]? PRESENTES
SURPRESA - Se gosta é só
Invest.gacoes em geral. infi £)timO DreCO1. Confira! TRAUMAT0 0RT0PEDICA
. oco
ligar. Café da manhã, mini-cadelidade conjugal c/fotos asSABOR EXPRESSO fé queijos & vinhos, chá e frusessoria is empresas SIGILO Tel. .
mapa da mina
Instituto Brasileiro de
:—
ABSOLUTO Preco mbdico
- Presenteie c/ cari- tas Tel. 288-9082
Fisioterapia Aplicada
Artigos usados a peso de
nesta se?ao ligue
anunciar
117
Para
Dantas
Rua
Senadot
Neste
e PERSONALIZAÇÃO
a
manhã
dirija-se
da
ou
vintém!
Tel: 288-4545
580-5522
café
de
242
para
nho,
ou
0705
e
Tei
262
1122
ouro preços
Natal presenteie c/ requinte.
das Agencias de Classificarecados
uma
Bip 48M7
07
ramal
4297
503
1066
592-6935,
carlenço,
outras.
Copacabana.
Av
Guardanapos. porta
JORNAL DO BRASIL
do
dos
T.I-= S21-Q943
289-3364, 447-1164. tão vegetal, etc 235-0928.
12 llalS 11 1
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CLASSIFICADOS

PSICÓLOGO - Atendimento a
crianças, adolescentes e adulPARTO NATURAl
* tos. Paulo Mittelman. CRP 05/
CONSCIENTE
2293. T. 552-0986
Grupos de Voga p/ Gestantes Todos
os tipos de parto Cursos e AtendiMASSAGEM TERAPEUTImenio Prof' Fadinha, inlrodutora
CA - Shiatsu, Reflexologia,
da Shantala no Brasil desde 1978.
Relaxamento,
Moxabustão
205-1570/493-2016
Evandro Vieira, 326-5367.
CRISE? -'Sintonize sua verdade e se religue ao universo. As
trologia revela a mensagem.
IRISDIAGNOSE
Consultas e estudos:254-Ò032
Diagnóstico psicofisico. através da IRIS
dos olhos. Trat. c/ acupuntura, planas
medicinais, florais de Baca. manipulaPSICOTERAPIA EXISTENçòes tl coluna, siress. etc
CIAL - Consultório Jardim
Prof. Helder Carvalho
Botânico Entrevista s/ com
205-1570/493-2016
promisso. Ricardo 256-6414.
CRP 05/17001

ESPAÇO CABANAS AÇU TRADUÇÃO/ VERSÃO INInglês/
Emagrecimento. terapia corpo- FORMATIZADA
ral, anti-stress Correas/ Petró Português, textos manuais, li
polis T: (021 )232-2029 Vros. 541 -6938. Vera/ Fátima
ACUPUNTURA Cristais, Fi
toterapia. Florais, Seitai. ShiatMANUAIS
su. T. 247-2128 TelemensaTRADUZIDOS
4012737.
532-0770
cód.
gem:
Impressora, forno,
TRADUTORES
fax, camera,
VERSÃO celular, agenda etc.
TRADUÇÃO/
fOai) 512-2279
COMPUTADORIZADA Recebemos/enviamos p/ AS MAIS PERFEITAS E RÃTraduções/ versões
FAX. Buscamos/entrega- PIDAS
Ingl./ Port / Ingl. Tradução simos material. 325-1026
mult. Sônia Mendes 275-8665
LAZOSKI
TRADUÇÕES TÉCNICAS
Inglès/Francês/Espanhol. CrS
Voz,
- Arte
&
BENINATTO
250 a lauda computadorizada
CROMOTERAPIA
fONOAUDIOLOdA
fala e dificuldade de aprendizaTranscrições fita/revisão textoe terapia corporal, shiat- do At residència c^anças e
Traduções todos os idio- Português 541 -9127, Vera.
su. yoga cursos e cônsul- adultos Dr" Glória 208-1845
mas. datilografia, fotocótas.Tel: 577-3118. CRF-6538
pias, encadernação, im- TRADUÇAO INGL./
Compua laser e produção FRANC./ESPAN.- laser
pressão
REINEURO
TERAPIA
CORPORAL
PROGRAMAÇÃO
tex
tadorizada Impressão
gráfica.
indiAtendimento
Flamengo/
CHIANA
LINGÜÍSTICA
livros, etc 220-1481 /7780
tos.
TEL:
556-1388/
225Tels:
Conv. CS vidual Newton Ortman
Nova Iguaçu
1818. FAX: 225-4139
ESPANHOL/INGLÊS/PORPMERJ. Psic. Cilene Singh. 521 -5935/ 267-9957.
TUGUÊS - Uruguaia/residen
423-4051/ 285-3499 Tele
letras, esmensagem 532-0770 n° 2600
TRADUÇÃO INGLÊS/POR- te Brasil Formação
trad Em micro 226-7642.
p.
Manuais,
textos,
TUGUÊS
~
MASSAGEM TERAPÊUTIlivros Prof'1 formada pelo C
CA - Coluna, stress. gestantes,
Karla
208-1454
CAA/Oxford
RSD
? TURISMO
dores musc. Maurício 521
8599/ 267-6427/247-1904.
Inglês/Portu- PIC NIC IN THE GARDEN
Pronto Socorro
TRADUÇÃO
gês/lnglês Textos, manuais e Participe de um programa ale
PSICOTERAPIA - Crianças/
Psiquiátrico
etc Toni 216-8376/ 8786/ gre no córrego alegre Alto Boa
adolesc./adultos. CRP 15450
Vista Eleonora, 322-0260
Rejane Maurell. Pça Saens Pe- Clinicas Psiquiátricas 8758 257 1545 Noite
na 258-3300/ 228-0235.
Atendemos convênios
DATILOGRAFIA-TRADUPEQ. CASA EM FAZENDA
ÇÃO-VERSÃO Inglês/ Por Alugo depois de Teresópolis.
A
e particulares
TERAPIA CORPORAL
Em micro Im floresta, represa, etc CrS 1 600
Massagem Psíquica possibilita Tratamentos para vicia- tuguês/ Inglês 294-9900
Elisa p/ dia. 255 1333/ 274-3799
pressão a laser
equilíbrio mental e emocional
e
álcool
drogas
em
dos
corpo
seu
de
por intermédio
TRADUÇÕES/ VERSÕES/ ANGRA - ILHA GRANDE
Semiriam Maria (Psicóloga),
INTERPRETAÇÕES/
Rua Gonzaga Bastos. 181
Passeio de saveiro e aluguel de
446-4130 CRP. 05/13994
TRANSCRIÇÕES Qualida- lanchas e veleiros. RED SUN
288-1692
de profissional e informatizada TURISMO, tel. 222 6652.
ATEND. PSICANALlTICO Todos os idiomas Equipe com
Psia
é
tornar
Nossa proposta
experiência superior há 20 VISCONDE DE MAUÃ
BREVE
Tel.
PSICOTERAPIA
canálise acessível a você.
anos Técnicas cientificas co- Pousada Casarão, chalé rústico
ansiedaangústia,
537-3215. Coordenação José Separações,
merciais. jurídicas e juramenta c/ lareira e frigobar. pensão
oue
Luís Damiano. CRP: 05/ 5210 de, fobias, depressões
Red Sun Turismo:
tros. T. 284-3215 - Tijuca das. URGÊNCIAS. Infs TEL: completa
222 6652
205-4136 (8 às 20h)
PSICOTERAPIA E PSICO- CRP 05/18475
Infantil,
DIAGNÓSTICO
adolescentes e adultos. Janine
Gomes Leta. Rua Conde de
Bonfim, 377/ 410 - Tijuca.
TELS 208-7347/ 351-8213.
CRP 05/13862
PSIC. DA MUSICALIDADE - Bloqueios
na aprendizagem musical. 265-3328/ 7197593. CRP 1141
SHIATSU — Mass. terapèutica tratar coluna stress dor tensão 225-6972 Cláudio Fiamengo ou a domicílio.
DIETA SEM DROGA! — Nutricionista Selma Autran CRN
914/922. Emagrecimento. engorda, diabetes, etc. Praça S.
Pena 45/1312; Tel. 268-6533/
228-0867.
ATENDIMENTO DE DEPRESSÃO E FOBIAS Con
sultório Ipanema. Psicóloga
Mónica Tel.: 287-7771. CRP.
05/1808
TERAPIA BREVE DE BASE
PSICANALlTICA Consultório
Ipanema. 1ü consulta s/ compromisso Cláudio T. 521 -7244
CRP 05/17588
>
1
I Psicoterapia J
Breve
Se voce sente
ANSIEDADE
DEPRESSÃO OU FOBIA
» Psic Ana CRP: 14914 t
Tel.: 266-7156
*
12 11 a 18/11/1993

PARA

PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522
SITIO DOS NETINHOS
Particular/ excursões. Churras
FERIADAO co. refrigs, caldo de cana,fogão
à lenha, lazer, piscina, cavalos,
EM PENEDO futebol, voley. play 275-1112
Chalés c/ hiiiro. lareira e
COLÔNIA DE FÉRIAS VIDe 7 a 13
varanda p' casais Curta a
VA A VIDA
natureza em plena Mata
anos Períodos em janeiro Dia
220 7372/ Noite 467 3952
Atlântica c/ caminhada
sinfonia de pássaros, banho
EM COMPANHIA - SAÍde no s/ poluição, pista M
DAS EM GRUPO Teatros,
Bike. piscina, saunas
Damos transporte ida e
shows.
hlandesas seca e vapor
286-1675
volta
537-2832/
* Pacote Especial de 0* a Dom
1/2 Pensão Completa)
ALUGUEL SAVEIRO ITAExclusividade Novíssimo
Passeio Ilhas/
CURUÇÃ
Pescaria/ Mergulho T: 780Hotel
1998 ac Cartão crédito
Canto D'Mimus
Reserva Ecológica
. (0243)46-3657
POUSADA
ECOLOGYCALL
GUTES
RIDE
Circuito Off Road
"Aventura
de verdade", VisMauá/ltatiaia
de
conde
Progrs: Fins de semana e feria
dos Red Sun Tur.: 222-6652
PIZZARIA MAMMA FLORA
Cabo Frio A melhor pizza da
cidade Camarão, champ Alho
Tele pizza (0246) 43-2171

VELHAS ÁGUIAS
Em iermo de preço cobrimos qualquer oferta!
Hotel em Miguel Pereira
Tels.: (0244) 84-4727
84-2554
Falar com Paulo

EXCURSÕES 247-4466 Natureza, lazer, novos
amigos. Mata Atlântica.
Trem Azul, Itatiaia, Lumiar. Conservatória.

EXCU R SOES-Temos
diversas programadas. E
ORGANIZAMOS também
p/ grupos fechados. Infs
cl Tânia. TEL 551-8817.
De 8 às 12 e 15 às 20 hs.
FEIRA DA PROVIDÊNCIA
Condução domicilio, dia 11/11
(abertura). Marthe Viagens T.
257 4988/ 256-2127
ASSIM SE FAZ AMIGOS
Teatros, shows, chás. domin
gueiras e fins semana Transporte micro ar condicionado
T 263-9595/230-8739 noite.

ATENÇÃO
AG. TURISMO
Os turistas querem conhecer outro Rio
camintio das Grutas. Pico da
caminho
Açúcar.
Pão de Agiicar
Tijuca e Pao
caminhadas ecologicas
ecológicas p;GrtipíGruOtirr.o
pos de 1 a 40 PAXS ulimo
comissionairemo.
comissionamento.
Ar Livre Tur. Ecológico
T. 208-3029 (14 as 18 hs)

ANUNCIAR

E
SEQAO

NESTA

PARA

LIGUE
¦

M
580-5522

Ou

dirija-se

agendas

do

de

JORNAL

a

uma

das

Classificados

D
DO

BRASIL

PARATI
TRINDADE
13 - 14 - 15 - NOV.
Passeio de barco e cannnadas por ilhas
e praias senideserías Tjdo melado
AR LIVRE - TURISMO ECOLÓGICO
(OUTÍOS ROTÍlROS Mil praflrama srüti>
208-3029 (14 às 18 hs)
/V-\

FAZENDINHA CANTO DA
Piscina aquecida,
BETEVIA
saunas. campos, pedalinhos,
bicicletas, TVs cores, frigobar.
pensão completa, c/ charme,
requinte e baixo preço No 3o
clima do Mundo - Paty do Alferes Tels (021) 295-0390/
541 -6687
ALUGUEL DE VEÍCULOS
Frota nova. Km livre
Tarifa promocional
> fim de semana.
Reserve jâ! 594-049B
_tPOINT CAR '
aos leitores da Pruyrama
ABRACE A NATUREZA
Excursões ecológicas 1 vez p/
més Caminhadas sempre Pe
ça programa E L A. 242 6857
'J

HOTEL ^
VARANDAS DE PARATY
cidade de PÂRATY,
jur.to ao azul da baía de
Ilha Grande e o verde da
Mata Atlântica. Reserva*
ou
ÍNap/Tel. (0243)71-1873
c/seu agente de viagens a
^

Para anunciar nesta seção ligue
para 580-5522 ou dirija-se a
uma das Agências de Classifica
dos do JORNAL DO BRASIL.
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OFERTAS

DA

PROGRAMA

Baile

em

Penedo
último feriado antes
O das festas de Natal e
Ano Novo mcrcce ser
desfrutado com estilo. O

t

jli
|HBmM|B^fe^''»*A^^P^^^Bb^ tf fl

Hotel Canto D^Mimus,
— com chalés
em Penedo
românticos e aconchegantes. saunas filandesas,
de rio
piscina e banhos
e a Programa oferecem a
seguinte promoção: os 10
casais que reprimeiros
servarem o pacote de feriado nesta sexta, a partir
das lOh, pelo telefone
(0243) 46-3657 ganham
um convite especial (com
direito à mesa e champanhe) para o Baile Típico
Finlandês, no Clube Finlândia — também locali-

|H

Zfl\-T
a«
sào atrações do Circo neste rim
Crlstóvam
André
o
guitarrista
e

O grupo
Blues.

CDs

e

de semana agitadíssimo
Fim
no Circo Voador (Arcos
da Lapa, s/n°). Nesta sexta e
sábado, a partir das 22h, seis
bandas encerram o II Festival
de Blues: Big Allambyk, BlueBlues (na
jeans e Baseado em
sexta) e André Cristóvam, Elétrica Tribo e Atlântico Blues
(no sábado). O domingo tam-

bém não fica atrás e tem entre
suas atrações os grupos Armatruques e Atrupelados no proVoador (das
jeto Circo no Circo
17h30 às 20h) e o maestro Chicomandadando
quinho Araújo
a Domingueira Voadora a partir das 22h. Pois bem: Programa oferece 50 ingressos para

Leve
H...e assista de graça à peça
infantil Polyanna, o jogo do
contente, em cartaz sábados e
domingos, às 16h. no Barrashopping. São 20 ingressos para cada apresentação do fim
de semana aos primeiros que
chegarem (no próprio dia) a
partir das 15h.
¦ ...e confira a apresentação
da Orquestra Sinfônica Brasileira. acompanhada por
Francis Hime. no projeto
Sexta Básica, nesta sexta, às
Ed

Mort

cartaz no Teatro da
EmPraia (Rua Francisco Sá.
s n°, Copacabana), sextas e sábados. às 21h30. e domingos.
20h. a comédia Ed Mort, um
detetive brasileiro, baseada na
história Procurando Silva (escrita por Veríssimo para os quadrinhos de Miguel Paiva), traz
Nizo Neto na pele do decadente detetive inspirado nos romances policiais dos anos 30 e
40. São 20 ingressos para cada
apresentação do fim de semana
aos primeiros que chegarem à
bilheteria (no próprio dia) a
hora antes.
partir de uma
PROGRAMA 58

no Circo
,
1•
.4
Q
cada dia (no domingo, além
dos 50 convites para os grupos
a
de circo, há 20 ingressos para
Ordomingueira e 20 CDs da
Libre) aos priquestra Cuba
meiros que ligarem nesta sexta,
a partir das 14h, para o telefone
242-2640. Os mais rápidos es-

malabarismos

esta

19h30. na Sala Cecília Meirelles (Largo da Lapa. 47). Os
à
30 primeiros que chegarem
bilheteria, a partir das 18h30,
entram de graça.
da
H...e aproveite o rodízio
churrascaria Tourão (Praça
S. Perpétuo, 116, Praça do O.
Barra da Tijuca). O esquema
é o seguinte: nesta sexta e
sábado (almoço ou jantar) e
domingo (jantar) todos os casais que chegarem por lá parodízio — o
gam apenas um
procura

zado em Penedo.

colhem o dia.

revista

••

Marco

Rodrigues

outro é de graça.
B...e confira, no projeto Terror na Praia, a galhofa Nacional Kid: o terror dos Incas, em
cartaz nesta sexta e sábado, a
meia-noite, e domingo, às
22h30. no Teatro Tereza Rachel (Rua Siqueira Campos.
143. Copacabana). São 20 ingressos para cada apresentação do fim de semana aos
primeiros que chegarem (no
próprio dia) a partir de uma
hora antes do espetáculo.
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'Polyanna...': 40 ingressos
Livro

grátis
dc vendas nos EsSucesso
tados Unidos e Europa, o
livro Sol nascente, de Michael
Chrichton (autor de Jurassic
Pcirk), começa também a deslanchar nas livrarias brasileiras graças ao sucesso do filme
homônimo, estrelado por
Sean Connery e Wesley Smpes. Pois bem: os 10 primeiros
leitores da Programa que chea partir
garem neste sábado,
das lOh. na libraria Timbre
(Rua Marquês de São Vicente. 52/221. Shopping da Gávea). faturam um exemplar.

T Cama casal Juliana
140 x 190 mogno 2 tons
Cama
Por: 89.500,
De: 156.000,
Criado-mudo
De: 50.000, Por: 27.500,
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A Sala de Jantar Stare,
preta, tampo de cristal
Mesa
Por: 14.900,
De: 27.000,
Cadeira (cada)
Por: 6.900,
De: 13.000,

A Conjunto estofado Isis,
revestido em tecido
lugares
Por: 27.500,
De: 50.000,
lugares
Por: 33.700,
De: 62.000,
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A Estante Rivana, preta,
com prateleiras de cristal
Por: 29.900,
De: 50.000,
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? Bar Mini-hope, com
estante, pintura eletrostática preta
Bar c/ estante
Por: 35.000,
De: 65.000,
Banqueta (cada)
Por:
De: 16.000,

EI
ElPRESENTE
SEMPRE

A Conjunto estofado Tifanni
revestido em tecido
lugares
Por: 59.900,
De: 102.000.
lugares
Por: 69.900,
De: 124.000,

8.500.

V
A Poltrona Ught preta,
em korino sintético bege
Por: 10.900,
De: 22.000,
A Sala de Jantar Lexus,
150 x 80, tampo de cristal
Mesa
Por: 39.500,
De: 90.000,
Cadeira (cada)
Por: 14.900,
De: 30.000,
Buffet
Por: 45.500,
De: 100.000,
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A Bicama Gelli branca,
c/ estante, baú e cama auxiliar
De: 80.000, Por: 47.600,
Geiitô

bolado
bem
¦ Petrópolis: 42-0775
521 -0740 • Tijuca 1:248-1786/284-0799
oaran
. tü, ira li- 234-5125/248-0547 • Copacabana
- Icaraí: 711-4281/714-8851 Casa Shopping: 325-1431/325-1265
¦ Vendas Externas- 260-8294 - Carrelour Niterói: 722-6356
ramal 330
• Norte Shopping: 269-5591 ¦ Super Gelli Av. Brasil: 590-8322/280-3136
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Pela primeira vez no Brasil um boliche totalmente
informatizado e integrado por computador. 20 pistas. Placares eletrônicos e, para a criançada, o BALL
WALL uma proteção que impede a bola de cair nas
canaletas laterais. Além do boliche, o BRUNSWICK
Aberto

diariamente,

inclusive

aos

M
ft

MMM
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LM,

BARRA BOWLING oferece restaurante, american
bar, telão e jogo de dardos com marcação eletrônica. Aulas pra quem está começando e torneios
E uma loja com linha exclupra auem já e fera.
siva de artigos para uma boa partida de boliche.
domingos,

Só podia ser no

O Shopping do Rio.

das

10:00h

à

1:00h

Não pode ser vendido separadamente
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CONAI
A VIII CONAI — Convenção Nacional
Nacional
das Administradoras de Imóveis e Condominios —, que reuniu empresários de todo
o Brasil no mês passado, em Fortaleza,
bateu-se pela redução da periodicidade do
aluguel para três meses e ofereceu subsídios
para a redução dos custos do condomínio,
além de procurar despertar a atenção das
autoridades governamentais para o problema que se avoluma com a falta de imóveis
residenciais para locação.
Os proprietários não concordam em reajustes semestrais, quando existe uma inflaçáo mensal de quase 40%. com reajustes
legais para os demais setores, como salários. passagens de coletivos, cestas básicas e
serviços públicos, no inicio de cada mês.
Muitos preferem deixar seus imóveis fechados devido ao tratamento desigual.

destaca

habitacional
problema
nela
A luta
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juta pela redução dos custos condomiA-.S.-Avv^' v;sjà *. ^ Vi :.v
niais é motivo de artigos de Isaldo Vieira de
— "Redução da Taxa de CondomiMello
'
nio — e de Hamilton Quirino Câmara —
"Negociações
entre locadores e locatários",
além do editorial que faz uma análise da
convenção nacional, cujos objetivos são
também assinalados por Geraldo Rezende
Ciribelli. em mensagem ao presidente da
VIII CONAI. João Holanda Gondim:
"A
CONAI. com suas recomendações,
deve ser um cana] indutor ao Executivo e
Legislativo, fornmladores da política nacional para a área da habitação, sem o
vezo de ser trampolim na captação de
votos para o ingresso ou da
permanência
de políticos no Congresso, ou em cargos
públicos, que são colocações distintas e
A mesa Que presidiu os trabalhos sobre interpretação da Lei do Inquilinato
dissociadas." (Páginas 2.3.4, 7 e 9)
contou
com a participaçao do presidente da Comissão Organizadora da
João
Gondim a esquerda, seguido pelos delegados da ABADI. Paulo César CONAI
Leal
Geraldo
Beire Simões, o Juiz de Direito Luiz Fux. Rômulo Cavalcante
Mota, Svlvio
Capanema de Sotiza^ Manoel da Silveira Maia e Luiz Valdir
Nardelli, este
'
presidente da FENADI.
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aa hlzkj e ex-consellwiro do Tribunal dc Contas do Estado do Rio
aeme
de Janeiio.
Paulo Ribeiro (ao centro), foi homenageado por seus amigos, dcstacandose poiak os, magistrados e representantes dc várias classes sociais, na
Casa da
Espanha, per motivo de seu aniversário em outubro findo. A ABADI se
representar
fez
através da > « e-pi exidente Geraldo Beire Simões, à direita, e do diretor de locação Paulo
Ccmii Leu/, à esquerda, vistos cm conversa descontraída can o homenageado.
Subsídios para
ação revisional

Se mestra/idade
causa retração

«——.: • ¦ ¦ mTMmgyr^^*^3?
«
Numa das concorridissimas reuniões da VIII
v// CONAI,
C0M4/, & • Fortaleza, são vistos cm
a
da
primeiro
plano,
esquerda.
esquerda,
os delegados de 4BADI
partir
ÍBADI Hélio
MHHM|IHrt
Helio Machado.
Macliado
Manoel da Silveira Maia, Paulo
cmlo Cesar
César Leal. Dirceu Brum.
Bru. .•/. Isaldo Vieira de Mello e
remando Maiuiães

Cedae adota

Pesquisa indica

tarifa social
valor de aluguel
O diretor jurídico da ABADI. Manoel da
A economista Maria Lúcia Moraes Lewing.
O presidente da Cedae. Raymundo de OliA ABADI promove, mensalmente, pesquisa
Silveira Maia, trata sobre renovatórias e redo Centro de Estudos de Preços IBRE. em
veira. anuncia que as moradias com até 70m:
de
aluguéis
visionais. ressaltando que a eventual demora
residenciais em todos os bairros do
artigo publicado na Conjuntura Econômica, de
não vão mais pagar taxa de ligação de água. o
no julgamento da ação renovatória
Rio
de
Janeiro,
através das administradoras
outubro, analisa a retração da oferta de imóveis
proposta
que beneficiará principalmente os moradores
filiadas,
com
os
valores
pelo locatário, sem exceção de retomada por
por tamanho e tipo de
das Zonas Oeste. Leopoidina e Norte do Munipara locações residenciais e culpa as taxas cresimóvel,
com
parte do locador. pode acarretar prejuízos
máximos,
médios e minipreços
centes de inflação, que levam os proprietários a
cipio do Rio, além da população da Baixada
ao locador. para o recebimento das diferenmos,
servem
de
orientação
advogados
optar pelo fechamento de seus imóveis.
que
para
Fluminense,
de Niterói. São Gonçalo e várias
ças de aluguéis.
e proprietários de imóveis residenciais.
Acrescenta que a mudança da periodicicidades
do
Estado.
Ressalta que o direito à revisão, de acordo
A pesquisa é distribuída a juizes e peritos,
dade do reajuste não implica alterações na
Outra medida tomada pela Cedae é relativa à
com o artigo 19 da Lei 8245 91. depende apenas
servindo
Lei do Inquilinato. já que seria preciso apede orientação nas decisões de revísiotarifa
social,
a
residente
em
conpara população
da existência de contrato escrito ou verbal, ou
nas corrigir a legislação especifica do reajusnais para atualização de valores locaticios. Os
habitacionais,
dotados
ou
não
de
hidrômejuntos
cio acordo anteriormente realizado. No seu este. que é anterior a essa lei. Acentua que a
interessados podem encontrar os dois tipos de
tros. construídos através de Programas de Habitatudo. oferece vários subsídios sobre o tema.
de reajuste semestral inexiste em to- . çQcs Populares, para mutuários com, remia fapiprática
na secretaria da ABADI. com amplas
pesquisa
validps para x orientação de advogados e
dosãos outros setores e não
diferente j liar deste cindo salários mkiim®. OijtiiácrflSidá ' nfcòmençi ações
nos processos de revisionais. (Página 9) partes ; no mercado de lotações. pode ser
jjnjliçações tècfiiçasJ à fim de
estão sendo adofadòs^éíaCedaè.tPSgmaS)' s '' e ' permitir •à\íaláç$eá mais
(Págma 12)
precisai (Pá|ina!5)
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LOCAQÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
DIREÇÃO: MANOEL DA SILVEIRA MAIA
DESPEJOS • RENOVATÓRIAS • REVISIONAIS • ACORDOS
INVENTÁRIOS E ALUGUEL PROVISÓRIO
r(i oi.».iiuc.a-c.. im-») TEL.: 221-4428 c 222-4239

Administração de Bens Ltda.
Direção: Dr. GERALDO BEIRE SIMÕES
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DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE
Rômulo Cavalcante Mola
VICE-PRESIDENTE
Geraldo Beire Simões
D1RETORA-SECRETÃR1A
Jaquelinc Valente Tibúrcio Rodrigues
OIRETOR-TESOLREIRO
Jaime Samuel Cukier
DIRETOR JURÍDICO
Manoel da Silveira Maia
DIRETOR SOCIAL
Newton Ribeiro Santos
DIRETOR DE CONDOMÍNIO
Paulo André Carsalade
DIRETOR DE LOCAÇÃO
Paulo César Leal
DIRETOR DE PLANEJAMENTO
Arnon Velmovitsky
DIRETORES ADJUNTOS
Antônio Ce/ar de Otero
João Fernandes Filho
CONSELHO DELIBERATIVO
Dirceu Bruin de Oliveira (Presidente)
Fernando da Silva Fonseea (Seeretário)
Hélio Machado
João Augusto Pessoa Nascimento
Newton Mendonça
Gabriel Campos Dias Filho
Luiz Augusto Ferreira Guimarães
José Carlos Dale Ferraz
Walter Ferreira do-. Santos
Hel/io Mascarenhas
Joaquim Lisboa Chagas Filho
Geraldo Costa Aragão Filho
Carlos José Machado

Rua da Assembléia, 10 Gr. 2.911. Tefc 531-2940 FAX - 531-1632
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a Lei do
Mercado
de Imóveis
é Simples.
Existem
os Altos e

Ag-

Baixos.

Dos anúncios de imóveis publicados nos
classificados do JB,
67% fecharam negócio. Enquanto no
outro jornal apenas
55%. Um rendimento
do )B que supera em
muito a média. O mrrcado imobiliário sabe
que é no Jornal do
Brasil que moram as
melhores oportunidades. Os números do
Marplan estio ai para
mostrar. Agora é de
lei. Anunciou, vendeu.
Vinpnu y
580-5522
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Editado sob responsabilidade da Entidade,
circula na segunda sexta-feira do mês.

Informativo da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.
— RJ.
Sede: Rua do Carmo, 6 — 8o andar — CEP 20011-020 — Rio de Janeiro
Tel.: 221-2828 — Rio de Janeiro — RJ
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LOCACÕES - COMPRA VENDA CONDOMÍNIOS

Entender

VIII Convenção Nacional
das Administradoras de
A Imóveis e Condomínios, realizada no mês passado em Fortaleza. Ceará, foi um marco na tomada
de posição para minimizar a crise
habitacional, dentro dessa avalancha de crises, mais parecidas com
lavas de um vulcão sobre nosso
país. Diante da inflação crescente,
de mês para mês. e na ausência de
uma tomada de posição imediata
para conter essa espiral de preços,
os administradores de imóveis resolveram permanecer vigilantes na
prestação de serviços de forma correta a seus clientes, procurando
orientar a todos para uma redução
de custos na área de serviços.
O que se observou no conclave,
segundo o presidente da ABADI.
Rômulo Cavalcante Mota. toi o
interesse unânime dos empresários
em participar das decisões nacionais, pertinentes ao ramo da administração de imóveis e condomínios, procurando influenciar no
aparecimento de uma política habitacional voltada para a solução da
moradia, de forma honesta e sem
demagogia.
Entre os temas levados a debate,
houve recomendações especiais para a qualidade total dos serviços
com base na evolução da tecnologia. A excelência dos serviços tem
como objetivo principal manter os
clientes satisfeitos com os serviços
prestados. Segundo Rômulo Mota.

crise habitacional
fiação mensal de quase 40%. Se as
a ética, a seriedade e a honestidade
foram pontos abordados, estudapassagens de coletivos, os jornais,
os salários, as cestas básicas e os
dos e incorporados pelos empresaserviços públicos são reajustados
rios, considerando que a confiança
boa
no início de cada mês. por que a
se impõe quando é derivada da
injusta exceção com os aluguéis de
administração.
imóveis residenciais? Enquanto o
Dentro desse contexto está a inGoverno não tomar uma posição
formatização. levando em conta
que as empresas modernas procu- corajosa e realista, sem paternalismo, a tendência é sempre aumentar
ram sofisticar os serviços a cada dia
As
ultrapassadas.
ficarem
a falta de imóveis para locação,
não
para
administradoras de imóveis, em
pelo desestimulo aos locadores com
de
uma
um tratamento desigual diante da
dispõem
maioria,
já
grande
inflação.
rede de computadores, com atualização imediata ao momento em
Quanto à redução dos custos do
muitas vezes superioCom
condomínio,
lançamento.
um
é
feito
que
res ao aluguel, foram apresentados
esta preocupação, foi dedicado um
vários estudos na convenção e quapainel especial na VIII CONAI pase todos tiveram conclusões idêntira estudos e explanações relacionao condomínio não aumentou
cas:
de
cargo
a
das com a informática,
da inflação no período de
acima
Rhoda
diretor
Orlando Donim.
um ano. embora isto não tenha
des Informática, deixando evidenocorrido com os serviços públicos,
tes a evolução e o interesse dos
principalmente a energia elétrica.
empresários nesse ramo da tecnoA VIII CONAI foi encerrada
logia.
a presença de juristas do Rio
com
Dois temas despertaram, tame de São Paulo, que
de
Janeiro
convendos
bém. a atenção geral
levaram subsídios para a interprecionais: a redução da periodicidade
tação da Lei do Inquilinato, quer
do aluguel para três meses e a redudúvidas, quer comenesclarecendo
ção dos custos do condomínio.
os
últimos
tando
julgados. Mas
os
empresários
São unânimes
permaneceu o impasse: enquanto
em assegurar que o aumento do
os empresários do ramo se empevalor do aluguel inicial e a falta de
nham, numa convenção nacional,
imóveis para locação decorrem da
os
para a solução da crise habitacioperiodicidade semestral para
nal. os responsáveis pela crise
Segundo
aluguéis.
dos
reajustes
adiam estudos, deixam de lado mealegam, os locadores não concordidas de urgência e o problema
dam em receber aumento a cada
aumenta, cria foros de calamidade.
seis meses, quando existe uma inO Editor
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Aildson Muni/. Telles
Luiz Alberto Queiroz Conceição
MEMBROS PERMANENTES
DO CONSELHO DELIBERATIVO
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Auxiliadora Predial Rio S.A.
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Locadora Nacional Ltda.
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Geraldo Rezende Ciribclli
Rômulo Cavalcante Mota
Georges de Moraes Masset
Darcy de Amorim Costa
Abner Muni/ Telles
Isaldo Vieira de Mello
Augusto Alves Moreira
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Sérgio Luiz Fernandes de Mello
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DELEGADOS
Rence Aidar — São Paulo
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Odair Mauro Pacheco — Maeaé
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ABADI 3
Mensagem
a realização cia VIII CONAI
(Convenção Nacional das AdCom
ministradoras de Imóveis e Condominios). que se realizou em Fortaleai. de 17 a 20 de outubro findo, a
ABADI ganhou o troféu de maior
delegação, com 52 representantes,
tendo à frente o presidente Ròmulo
Cavalcante Mota.
Em mensagem ao presidente da
Comissão Organizadora da VIII CONAI. João Holanda Gondim. o conselheiro nato da ABADI. Geraldo
Rezende Ciribelli. que foi secretáriogeral da 1 CONAI. realizada no Rio
de Janeiro, lembrou que a falta de
imóveis para locação residencial é
culpa do Executivo e do Legislativo.
Esta a integra da mensagem:
"Rememorando
a I CONAI. encontro pioneiro no Rio em 1979 promovido pela ABADI. saudamos os
convencionais, no instante em que se
instala a VIII CONAI em Fortaleza,
com a presença dos representantes
dos órgãos congêneres nos Estados
da Federação Brasileira."
"Nossos encontros buscam a troca de experiências para o aprimoramento nacional da administração de
imóveis: Condomínio e Locação.
Nossas conclusões levadas à sociedade desmistificaram a centenária imagem distorcida neste mercado de que
éramos advogados de locadores em
detrimento de direitos de locatários.
Hoje há uma aceitação consensual de
que somos fiéis cumpridores das leis

lembra objetivos
especificas de nossa área de atuaçáo."
"Através
das Conais já ficou ressaltada a nossa equilibrada atuação
nacional na administração de condominios e na locação de imóveis junto
aos Poderes Executivo. Legislativo e
da Midia. Sempre os alertamos de
que a legislação do inquilinato. tendo
efeito contrário ao desejado, sempre
foi a causa da escassez de habitações
para a classe média e para a massa de
brasileiros sem emprego ou de subempregados."
"Hoje esses efeitos
já se mostram
ao vivo a nossos olhos, em praças
públicas, num deprimente quadro
que agride a consciência nacional, de
imprevisíveis conseqüências sociais,
por falta de visão do Executivo e do
Legislativo."
O estreito relacionamento das
Administradoras com o Poder Judiciário. através de seminários, palestras etc. vem permitindo agilidade
processualistica que minimiza as lesòes aos direitos das partes litigianles.
Mas é só. As Administradoras de
Imóveis e o Poder Judiciário não têm
como aumentar a oferta de imóveis e
nada mais podem fazer do que administrar a escassez. Lei do inquilinato
nada tem a ver com oferta de imóveis; mas somente disciplina processualisticamente o relacionamento locador locatário.
"Permitimo-nos rememorar o
periodo de escassez v ivido até 1964 que.

da CONAI
através de vontade política do Executivo. editando leis liberalizantes e realisticas passamos a ter o mercado de
oferta plena de imóveis para aluguel
já em 1975. e o mercado arbitrando o
valor locativo em favor do locatário."
"A
CONAI. com suas recomendações. deve ser um canal indutor ao
Executivo e Legislativo, formuladores da política nacional para a área
da habitação, sem o vezo de ser
trampolim na captação de votos para
o ingresso ou da permanência de
políticos no Congresso ou em cargos
públicos, que são colocações distintas
e dissociadas."
Compromisso Social
Por motivo da mensagem acima,
o diretor da ABADI. João Fernandes Filho, dirigiu a seguinte mensaa Ciribelli:
gem"Com
admiração e respeito, envio
meu abraço e agradecimento pela
brilhante mensagem proferida por
ocasião da VIII CONAI. confirmando que suas palavras jamais silenciarão na busca da ética e compromisso
social."
"Sua competente orientação:
seu
alto descortínio: suas serenas, mas
firmes, decisões e suas amadurecidas
resoluções vêm conduzindo, dia-adia. nossos passos no caminho dos
interesses coletivos. Obrigado pelo
brilho de sua vida. que muito tem nos
legado de exemplos morais — único
tesouro que permanece."

Luís Antônio de Andrade
Lamentamos o falecimento do só- Rio de Janeiro. Depois de aposenta- entidade e participou da delegação
cio honorário da ABADI. desembar- do e de volta á advocacia, ele se carioca, em 1981. junto á II CÕNAI
gador Luis Antônio de Andrade, no dedicou especialmente a pareceres. em Porto Alegre. Detentor de numedia 11 de outubro deste ano. Filho do conferências e publicação de seus li- rosos diplomas e condecorações, era
sócio honorário da ABADI. desde
professor Odilon de Andrade e de vros.
dona Maria Botelho de Andrade, ele
Entre as obras publicadas, desta- outubro de 1991. quando foi agracianasceu no dia 2 de junho de I90S. em cam-se o IV volume do Código de do também com igual titulo o desemSão João D'EI Rei. onde fez o curso Processo Civil, de 1939, Aspectos e bargador Cláudio Vianna de Lima.
primário. Mudando-se para o antigo Inovações sobre o Código de Processo em sessão especial que contou com a
Distrito Federal, aqui fez o curso Civil, de 1973. Locação Predial Urba- presença do prefeito Marcello Alensecundário no Colégio Santo Inácio e na. em dois volumes e que se tornou car e outras autoridades.
A vida de Luís Antônio de Anbacharelou-se pela Faculdade de Di- indispensável aos profissionais do
reito do Rio de Janeiro, turma de Direito. Locação e Despejo, Novos drade foi preenchida de muitas realizaçòes, destacando-se conferências e
1932.
Aluguéis na Locação de Imóveis
Luís Antônio de Andrade foi adpalestras em escolas superiores e entiredae outros. Participou da
vogado a \ ida inteira, salvo o perio- (1965)de inúmeras leis e decretos-leis, dades científicas. Na Magistratura,
ção
tomou parte em delegações do Trido em que exerceu a Magistratura,
solicitação dos Poderes Executipor
bunal de Justiça em congressos interno quinto reservado a advogados no vo e Legislativo.
nacionais na França, Bélgica. Itália e
Tribunal de Justiça. Conselheiro da
Como presidente do Tribunal de Dinamarca. Era ainda titular da CaOAB. do então DF por diversas veJustiça, o desembargador Luis Antô- deira n° 14 da Academia Brasileira de
zes. exerceu a presidência de entidade
nio de Andrade presidiu duas confe- Letras Jurídicas, de que foi secretário
no biênio 1965 67. além de secretário
rências promovidas pela ABADI no
no biênio 1978, 80.
geral do Instituto dos Advogados Clube dos Advogados, em 1975. pro- geral
Por
todos esses títulos, registraBrasileiros, integrando seu Conselho
Cláudio mos condolências não só à familia
Superior. Como desembargador, foi feridas pelo desembargador
eleito presidente do Tribunal de Jus- Vianna de Lima, na presidência de mas à Magistratura fluminense e à
tiça. no biênio 1975 77. quando da Geraldo Rezende Ciribelli. seu gran- classe dos advogados que ele tanto
fusão dos estados da Guanabara e de amigo. Sempre prestigiou nossa dignificou.

¦SALDO
ADVOCACIA IMOBILIARIA
Completa orientação a proprietários.
Consultas sobre acordos, revisão de
aluguéis comerciais, ações renovatórias. despejos, retomada, denúncia vazia. inventários.
Tel.: 220-3750

VIEIRA

SINDICO
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Tradição, segurança e eficiência. Pessoal
altamente qualificado para prestar completa
assessoria aos síndicos e condôminos. Solicite uma proposta e comprove.
Tel. 220-3065

DAPRA VER QUE
ADMINISTRADO

NAO

E

PELA

ZIRTAEB.
Ouando um Imówl para renda ou condomínio
é admMstrado peb ZOTA® o que x vé é o melhor gerenciamento de quídade existente no
mercaJa porque a ZtiTAEB é a primeira a crtar o
Sistema de Administrado Aüvaelnteilgente. que
consiste em um programa radonalelntegradano
qual custos, tempo e produtividade sio otimizados e procura-se oferecer soluções rápidas
e seguras, através de una parceria com o
cliente.
Se você ji está cansado de ouvir
aquela veiha conversa, venha conhecer a ZIÜTAE& E nio deixe o
seu patrimônio deteriorar.
3RTAE&É a melhor
porque entende você.

imobiliária Xlrtat Ltda.
Rim dJ Alfândega. IM - W.: PAXX 221-7*92 - fax: 222-2576 V'
ADMINISTRAÇÃO DE CONOOMlMOS. IMÓVEIS
PARA RENDA. COMPRA E VENDA.

SEJA BEM-VINDO AO TOPO
A Imóvil coloca a sua disposição
45 anos de renovada experiência
na administração de condomínios
e locação de imóveis.

IMÓVIL
A A N9 1 DA ABADI
ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LIDA.
Av. Pres. Vargas. 417 -11° andar.
PBX: (021) 224-8901
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Administração de Condomínios
oO*°

Administração de imóveis
Compra e venda de imóveis

se

SECOVI—RJ 70 ABADI 15 — CREC! J 1397
Rua Debret. 23 -14° - Tel. 240-6651
Copacabana: Av. Copacabana. 374-b - Tel. 255-9045
Tijuca: Pça. Saens Pena. 45 loja 226 - Tel. 284-0333

MELLO

Compra e venda
Avaliação precisa. Mesmo de imóveis em inventário. Assistência Jurídica. Venda pelo melhor preço.
Consulte-nos.
Tel. 220-3065
! i

Mk IMOBILIÁRIA
W MAUÁ ltda
Rua Senador Dantas, 75
Grs. 1411 12131415
Telefone PABX 220-3055

4 AP ADI
Os 20 anos da Imobiliária Mauá
Nascida de uma vontade firme Adilson Freitas de Andrade, Isabel
de bem servir, a Imobiliária Mauá Christina Coelho e Marco Antônio
os
completou 20 anos de atividades Vieira de Mello saúdam todos
reafirmando
e
amigos,
clientes
seus
trajetória,
já
em outubro. Em sua
firmou conceito de alto padrão no os propósitos de continuar aprimomercado de administração de imó- rando os seus métodos de trabalho
veis e condomínios, colhendo os para melhor servir. A Diretoria
frutos de seu trabalho pela confian- Executiva da ABADI congratula-se
daquela associaça que lhe é creditada pelos clientes com os dirigentes
Isaldo Vieira de
a
destaque
com
da,
fundasua
desde
que a prestigiam
nato e colaboraconselheiro
Mello,
a
novos
mais
proe
que
ção pelos
curam. Por nosso intermédio, seus dor dos mais atuantes desta Assodiretores Isaldo Vieira de Mello, ciaçâo.
Revista
A Revista Síndico, correspondente ao bimestre setembro-outubro deste ano, está sendo distribuída, numa edição comemorativa de seus 15 anos de existência.
Órgão oficial de nossa associada
Auxiliadora Predial S/A, tem como diretores Cario Leonardo Schneider e Ronald Henrique Schneider, sendo editor responsável
nosso companheiro Alvimar Brito. Trabalhos especializados de
conhecidos empresários e advogados da área imobiliária completam a Revista Síndico. Do editorial, este registro:

Sindico
"...
podemos nos orgulhar em
dizer que a Revista Sindico está
consagrada no mercado imobiliário, principalmente no setor de administração de bens imóveis e
condomínios, tornando-se talvez a
única a ser dirigida exclusivamente para os síndicos e concomitantemente para os condomínios.
Nossas congratulações à equipe que nos proporciona conhecer,
com trabalhos tão especializados,
os complexos assuntos da área
condominial.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E TEMPORADA
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E APART-H0TEIS
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
AMBIENTE assessoria jurídica
AcnitcU Ltdi SEGUROS
Quirino Câmara
Direção Jurídicos Hamilton
151 5° and. Tel.: 220-591 5/262-2903
Centro: Av. Nilo Peçanha, 3333/-402
Tel.: 325-5351
Barra: Av. das Américas,
56/239-6647
Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 1 35/1 508 Tel.: 51 2-41
CRECI-J 4143
ABADI730

JRIMAR
LTDA.
PREDIAL RIO MAIOR ADMINISTRADORA DE BENS
23

ANOS

PRESTANDO BONS SERVIÇOS A SÍNDICOS E PROPRIETÁRIOS
E IMÓVEIS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
VENDA
E
COMPRA
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.
TELS. 281-0597 e 281-3531
Rua Arquias Cordeiro, 324 Grupe* 211 a 214
Rua Frederico Méier, 19

Administradora de
Imóveis Masset Ltda.
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LOCAÇÕES 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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VIII

CONAI
do Senhor.
contemplarmos a obra maravilhosa

Que o sol da Liberdade habite entre nós para
primeira convenção acontecida
ISALDO VIEIRA DE MELLO
te
ABADI
nato
da
e
conselheiro
Advogado
no Nordeste do País. Na penúladministradoras de Imó- tima, que teve lugar no Oeste
ao PanAs veis e Condomínios con- brasileiro, bem próximo
escofoi
tanal Mato-Grossense,
gregadas em torno de suas assooCeará,
do
disseminadas Ihida a Capital
agora u,™...—ciuçucs,
ciações, ja
já agu.a
de
assim, um salto
por quase todos os Estados da perando-se,
a
outro do Brasil.
extremo
um
Federação Brasileira, a cada
da VIII COsucesso
do
Falar
dois anos dão uma demonstraNAI é muito difícil, em face da
çào de união e força quando,
organização,
através das convenções realiza- sua esplêndida
aprimorada
bem
uma
de
mercê
das, demonstram a utilidade
discutitemas
aos
desses encontros que resultam programação
finamente
social
à
e
dos
parte
na troca de conhecimentos emdar aos conyenvisto
que preparada para
presariais e jurídicos,
de atenção e
máximo
o
os problemas relacionados com cionais
o
que tem de belo
a Lei do Inquilinato e a Lei mostrar-lhes
4591, que rege a vida condomi- em Fortaleza,
Confesso que, apesar de nornial são abordados com muita
com o
ênfase por professores de Direi- destino, surpreendi-me
cidahospitaleira
vi
naquela
nas
que
to e advogados especialistas
de
Rio
no
vivendo
diversas matérias enfocadas. de, porque,
meconheço
anos,
38
há
A idéia germinada no Rio de Janeiro
do que
Janeiro deu origem à I CONAI lhor o Sul e o Exterior
Uma
região.
grande
— Convenção Nacional das Ad- minha
de
ministradoras de Imóveis —, omissão que preciso erradicar
realizada no Hotel Nacional minha existência.
O encontro teve lugar no
com o mais absoluto sucesso.
Daí ficou estabelecido que de Caesar Park, cujo local dispensa
dois em dois anos o encontro comentários. Conforto absoluseria repetido em local adrede- to, além de ficar situado, a
mente escolhido ao final de cada exemplo do Rio de Janeiro, a
convenção. Assim, tivemos a II beira do mar azul do Ceará.
Fortaleza é uma cidade exCONAI em Porto Alegre: a III
IV
traordinária que nos convence
CONAI em São Paulo; a
V
de sua vocação turística, transCONAI em Florianópolis; a
CONAI em Belo Horizonte; a mitindo-nos a pujança de seu
seus
VI CONAI em Curitiba; a VII desenvolvimento através de
—
construíaltos e belos edifícios
CONAI em Campo Grande
dos ao longo da praia de IraceVIII
a
e
Sul.
do
Grosso
Mato
CONAI em Fortaleza — Ceará. ma até a do Futuro. Seu parque
Esta realizada de 17 a 20 de hoteleiro é dos mais sofisticados
e grandiosos. Seu povo generoso
outubro passado.
mas
É interessante frisar que foi a e feliz. O Sol é causticante,

a brisa do mar permanentemenalivia o calor e à noite refresca
do clipara nos dar a sensação
bom
para se
ma temperado e
viver. Limpa e asseada. é meretitulo que
cedora, realmente, do
"Capital
do
acaba de ganhar;
ensolaraSuas
Turismo".
praias
das são um convite para o lazer
diário que nos lembra o dizer do
Assenso
poeta pernambucano
"Na
—
trabadc
hora
Ferreira
ninguém
lhar, pernas pro ar que
é de ferro."
No entanto, o cearense trabalha e produz em todos os setores
da atividade humana. Segundo
me informaram, Fortaleza é a
segunda cidade brasileira em
carros importados e terceira em
vendas de carros nacionais. Custei a acreditar, porém o informante me asseverou com toda a
firmeza. Na verdade, senti-me
em outro país falando a mesma
língua.
Daqui, saúdo de público mais
uma vez a comissão organizadora da VIII CONAI. na pessoa
do Gondim, do Jerassaite. do
Alfredo, e de seus companheiros, que não mediram esforços
para proporcionar-nos uma estada alegre e confortável na terra de José de Alencar.
Ficamos mais eufóricos ainda
porque a delegação do Rio de
Janeiro ganhou o troféu de
maior número de convencionais.
A próxima convenção será
em Salvador, em outubro de
1995. e lá estarei, se Deus assim
permitir.

Redução da Taxa de Condomínio
de manuten- ra de condomínio, adredemente esNa atual conjuntura, a criativi- tumados com a firma
seu
o
preço com colhida, e a construtora, para que
dade deve ser usada em prol da çào não checamos
aquela possa orientar o funcionaconcorrentes.
outras
redução de custos em qualquer aticom vistas a reduO Síndico deve mandar verificar mento do edifício
vidade empresarial. No que diz rescondominiais.
cotas
futuras
as
zir
se há alguma torneira ou
peito às taxas condominiais. temos sempre de
se isso nao viria inPerguntei-lhe
nos
apartamendescarga
válvula
amede
que criar meios no sentido
fluir no marketing da incorporadonizar os seus valores diante de sua tos ou salas com defeitos que pro- ra. Respondeu-me que nao, visto
asE
d*água.
constante elevação, resultante, na- duzem o desperdício
que dentro desse sistema já vários
turalmente. do custeio do funciona- sim por diante.
lançamentos foram realizados com
Mas, o que achei muito interesmento do Edifício. Voltamos nossos
o mais absoluto sucesso.
em primeiro lugar para o sante foi a informação de Hubert
olhares
De minha parte achei espetacular
item "Pessoal"'. Cortamos as gordu- Gebara, que tem uma grande admiidéia
a
porque; primeiro, há uma
ras da folha de pagamento consti- nistradora de Imóveis e Condomibaixa
no
do
preço do imóvel; e seguntuidas por horas extras, triênios etc. nios em São Paulo, no plenário
do
custos
de
do.
redução
sobre
porque o prédio já nasce com a
Como fazer? Diminuir o quadro painel
VIII CONAI. Dis- administração definida com \ista a
na
Condomínio
semSubstituí-los
de funcionários.
se-me que lançou a idéia junto a redução de custos em sua vida conpre a fim de que o seu custo permaalgumas construtoras para reduzir o dominial.
de
o
gasto
neça estável. Controlar
No
elétrica.
preço do apartamento ofertado e
prienergia
de
e
áeua
Acho que as empresas construtocalçada
por via de conseqüência diminuir a ras do Rio de Janeiro devem atentar
rneiro, não deixar varrer a
com jatos d"água como é comum cota condominial. Eliminação dos para o assunto, parecendo que se
acontecer; no seeundo. usar o máxi- supérfluos na construção do prédio, adotada essa
política, a classe média
mo de luz fria nas partes comuns do tais como piscinas, saunas. quadra
voltar
ao mercado imobiliáde
além
em três ou de tênis e outros itens,
posi- poderá
prédio. Cotar sempre
de apartamentos
necessita
rio.
de
seguranas
bem
pois
cionar
guaritas
mais fornecedores o mateiral de
p;ira Jtwr^r e> gàqj^ejpiscifias e que• limpeza. Prestar _bent atençàol aos. : ça.
. t .
Para isso deve haver um perfeito jandos que dobram ou triplicam a
consertos de bombas quando necesentrosamenlo
entre a administrador . .cota condominial. - - —
sários. Às vezes por estarmos.acos-
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VIVENDA CENTER
IMOBIUARK LTDA.
SERViÇOS IMOBILIÁRIOS
Rua da QurWida. 30 - Gr. 402/406
Sede Própria-ABADI H3-CREQJ918
AUGUSTO ALVES MOREIRA ¦ Diretor ,Jurídico
com mais de 20 anos de experiência no ramo imobiliário
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E DE LOCAÇÕES
ASSESSORlAJURlDICA
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Tels.: 224-8887/224-9227 e 242-7742

Questões Polêmicas
construções de novos edifícios resi- ciai e os efeitos diferenciados das
AUGUSTO ALVF.S MOREIRA
—
denciais. propiciando mais moradias notificações denunciativas prev istas
Advogado Conselheiro Nato da ABADI
para a população e novos empregos no artigo 78 e seu parágrafo único:
novel Lei lnquilinária. com vipara aqueles que laboram na cons- pelo Juiz e Professor Dr. Jorge de
A gência a partir de 21 de dezemMiranda Magalhães, na lúcida expotrução civil.
hro de 1991. foi. desde logo. fulminado tema Ação Consignatória.
sição
em
todo
de
Justiça
Os
Tribunais
e
neste
da por alguns pessimistas,
a possibilidade da ocorsalientando
país administraram, com sucesso,
grupo se incluem certos representande
mora
intercorrente pela
rència
através de decisões judieiosas. os
tes da imprensa e de emissoras de
tempestiva dos depónão-efetivação
adv
ine
dúv
idas.
poucos problemas
rádio e televisão, como provocativa
dos com a aplicação das normas le- sitos nus respectivos vcncinwnlos: pelo
de inevitável caos social, já que sua
Juiz. Professor e Presidente do Tribugais fundiárias.
aplicação no nuindo jurídico resultanal de Alçada Civel do Rio de Janeivida
rede
toda
legislação
Como
ria numa avalanche de ações desalijacente perduram algumas divergências ro. Dr. Sérgio Cavalieri Filho, na
tórias contra os indefesos arrendatádoutrinárias e jurisprudenciais no to- exposição da Ação de Despejo e a
rios de prédios residenciais,
cante á interpretação de alguns de possibilidade da cumulação acionária
conseqüente das prováveis e iminenseus dispositivos, sem. contudo, aear- de desalijo e de cobrança de aluguéis,
tes atitudes revanchistas dos locadoretar acentuados prejuízos para o bi- a primeira apenas em face do locatáres. que durante anos tiveram suas
rio e a segunda em face do locatário e
nòmio locador-locatário.
rendas locaticias fustigadas e aviltado
fiador. onde pontifica a existência
Visando minimizar ou aplainar as
das por sucessivas leis emergenciais e
de
um litisconsórcio passivo e nãodissensòes acima registradas, o lnstiordinárias de Inquilinato, extremade pedidos diante de réus
cumulação
tuto de Administração Imobiliária do
mente protetivas ao locatário e no
com infringência da norma
distintos
Rio de Janeiro, com o decisivo apoio
sentido oposto punitivas ao senhorio.
prevista no art. 292. do Códex Prodo
Secovi—RJ e a participação da
A legislação assim questionada vicessual Civil: pelo emérito Professor e
ABADI. promoveu no magnífico
ge há quase dois anos e o anunciado
Advogado Dr. Sylvio Capancma de
da Confederação Nacional Souza,
Auditório
social
não
aconteceu,
cataclisma
para
conhecedor do Dido Comércio um ciclo de Palestras reito dasprofundo
a felicidade das partes envolvidas na
Locações, explanando prosobre a Lei n" 8.245 91. com a discus- ficientemente a Ação Renovatória.
locação de habitações e para desasão de suas principais questões con- em todos os seus
grado dos pregoeiros da desorganizaquadrantes. inclusitrovertidas, contando como pales- ve a fixação
ção da sociedade.
pelo Juiz do aluguel
trantes personalidades ilustres de
Os benefícios da nova ordenação
e
a
cobrança das diferenisório
prov
nosso Judiciário e do cenário juridilegal das locações, melhor equilibranlocaticias pelo senhorio e. afinal,
ças
co. no período de 27 de setembro a 6 a
do as relações contratuais entre as
palestra de encerramento proferida
de outubro corrente.
As
logo
se
fizeram
presentes.
partes,
Desembargador. Professor e
pelo
Os participantes do memorável
unidades residenciais, até então manDr. João Carlos PesProcessualista.
evento foram privilegiados com patidas pelos tocadores desalugadas,
de
Aguiar,
tana
que discorreu sobre
lestras de inegável relevância jurídica,
voltaram a ser oferecidas no nervoso
— Rcs Sperata e
Shopping
Center
e estreito mercado das locações imo- como as proferidas, na seqüência de
da
Lei Predial, seus
aspectos
sua efetivação, pelo Juiz e Professor
gerais
biliárias. favorecendo, desse modo.
Reda
Ação
e
também alguns
tratando
Luiz
Fux.
Dr.
os inquilinos em busca de novas mopontos positivos
da
a
tese
visional,
sustentou
possibili- contraditórios.
radias. E inquestionável e do conhc"do reexame
pelo judiciário do
cimento geral que o problema do dade
Foi. sem dúvida alguma, um redéficit habitacional ainda persiste, aluguel revisionado judicialmente,
tumbante sucesso o evento enfocado,
mas é inegável também que foi o antes de decorrido o triènio legal,
que esperamos se repita mais vezes e
ante a provocação do locatário ou do
mesmo amenizado em face da nova
a prazos mais curtos, em beneficio
seu fiador: pelo Juiz e Professor Dr.
ordem legal. No Rio de Janeiro, nodos
que militam na área do direito,
Severiano Ignácio Aragào. na oportadamente nas Zonas Oeste (Barra
no campo imobiliário.
notadamente
tuna abordagem da locação residenda Tijuca) e Sul. multiplicaram-se as
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É LÍDER, FAZ
QUEM
AUXILIADORA PREDIAL RIO S.A.
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E BENS
Travessa do Ouvidor. 32 - Centro - Tels.: 212-1124 e 297-6633 R. 2211 e 22S9
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ONDOMINIOS
PRAÇA SECA- JACAREPAGUÁ
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS — CONDOMÍNIOS
- COMPRA e VENDA-

Pesquisa de aluguéis residenciais
prédio sem elevador reduz o aluguel
Com base nos contratos firmados imobiliário para recursos judiciais.
imóvel;
5 — imóveis de frente para a
do
vários
tipos
de
apartados
Em
face
pela* Administradoras de Imóveis, em
marítima têm valor aumentado: 6
lodo-, os bairros do Rio. durante o mês mentos. há algumas recomendações téc- orla cobertura,
varanda, suite, atendide outubro findo, a ABADI elabora a nicas para correção dos valores, a fim
—
de portaria, armários,
mento
especial
a
1
melhor
avaliação:
de
com
Residenciais,
de
Aluguéis
Pesquisa
permitir
recente etc. aumenreforma
telefones,
valor
do
o
valores máximos, médios e minimos de primeira locação aumenta
locações. Esst pesquisa mensal é distri- aluguel: 2 — garagem aumenta o valor tam também o valor.
A pesquisa está à disposição dos
buida a jui/es e peritos, servindo de quando fizer parte da locação; 3 —
base p.ir.i revisionais e de orientação dependência de área já é considerada interessados no endereço acima, ao preço de CRS 2.000.00 (pesquisa completa)
para proprietários de imóveis para lo- parte do imóvel, com exceção de sala
e de CRS S00.00 (pesquisa parcial).
4
sala
e
conjugados
ou
setor
no
lidam
e
advogados
quarto:
quarto
cação
que
Alvará custará dez Unifs
A Taxa de Alvará, cobrada pela ação de inconstitucionalidade movida
Prefeitura para autori/ar o funciona- contra a Câmara de Vereadores, que
mento de estabelecimentos, será. tem- derrubou o veto do prefeito César Maia
porariamente. de de/ Unidades Fiscais ao projeto de lei do vereador Tliiers
do Município (Unifs). Este valor pode- Montebello. que unillcou o valor da
rá ser alterado caso a Preteitura ganhe a Taxa em de/ Unifs.
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A PIONEIRA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR
19 AIMOS DE EXPERIEIMCIA
COPACABANA: 255-4508 / JACAREPAGUÁ: 350-0270
PLANTÃO 24 Hs. 255-4805
ABADI 262
CRECI J-3.285

•ABADI
NÃO TROQUE O CERTO PELO DUVIDOSO
Só entregue seu imóvel ou condomínio a uma administradora filiada à
ABADI

A secretária municipal de Fazenda.
Maria Silvia Bastos Marques, informa
que. neste caso. volta a valer a tabela
anterior, em que a Taxa de Alvará variava. dependendo do tipo de atividade,
até 100 Unifs.

As administradoras de imóveis filiadas à ABADI. além de oferecer-lhe segurança
e tranqüilidade, também lhe oferecem qualidade na prestação dos seus serviços.
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DE VARIAÇÃO DO IPC. INo to. no mês em que normalmente haverá o reajus PERCENTUAL
possível
EMBARGOS 1)1:
orientar-se no sentido de preservar o rnais
CÁLCULOS.
DE
O
'
Cl USA
te".
GERALDO BEIRE SIMÕES
PREQL ESTIOSAVISANDO
equilíbrio patrimonial das prestações
Civel
DECLARAÇÃO
7a
Camara
foi
mantida
pela
Vice-Presidente da ABADl
Ou. também, valendo-se do rolo do nobre juiz 8. Tal sentença
teve como MENTO. ADMISSIBILIDADE. IN APLICAna Ap. Civ. do TARJ na Ap. Civel n" 890 42 queLoewenkron
ação revisional de alugue! de locação co- Mar km de Moraes Marinho proferido
VEL A MULTA DO ART. 538. PARACJRMO
"A
Rudi
o
imutubilida- relator para o acórdão juiz
de uma tf 10.941, da 2a Cám. Civ., a saber:
conseguiram
clientes
nossos
mcrcial,
.
. ,
ÚNICO, DOC PCEm
a seguinte ementa:
"só cajadada matar três coelhos", perante a 8a de dos contratos já não é absoluta, sendo possível sob "As
de sentença relativa a açao
liquidação
de
do
conta
Na
definição
a
após
seguidas
correções
Câmara Civel do TARJ na Ap. Civ. 16.527/92, em alterar-se a cláusula que marca os prazos para a sua locativo em revisional observam o mês do aniver- de Repetição de Indébito, incide correção monetária
acórdão que teve como relator o juiz Wilson revisão (ou renovação). É este o entendimento do- sário do contrato porque o único objetivo da ação nlena. com inclusão do percentual de /(>.28 „ corMarques. Presidente» Revisor Amorim da Cruz e miiuinle, mormente se verificarmos que a periodiei- de revisão é aferir o aluguel atualizado, contado da respondente à variação do IPC "de janeiro de 1989.
vogai o juiz Walter Felippe D'Agostino. mediante dade da revisão (ou renovação) está intimamente data da citação, substituindo-se no contrato a inexistindo ofensa a texto legal.
ligada ao valor do aluguel. E este se altera.
votação unânime.
d. — Rec. Esp. n" 27.771-5 — DJU de— 07.12.92.
defasada pela já atualizada.
DJU de
A inflação o consome. É preciso manter-se o obricação
De fato. o relator, juiz Wilson Marques, com
92.
o
470
nási. 23.308 — Rec. Esp. n" 22.300-7
n"
Infringentes
Embargos
Interpostos
equilíbrio inicial do contrato, a comutatividade das 4" Grupo de Câmaras Civeis. a unanimidade dos 16.11.92. pág. 21.126 — REC. ESP. N" 27.240-7
maestria, enfrentou três questões postas em mesa.
a saber: a) a modificação da periodicidade do contraprestações."
DE 03.11.92. PÁG. 19.760
Agostino. rela- — DJU
•'LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUNesse sentido, valendo-se, de igual forma, das votos dos juizes Walter Felippe DWider.
reajustamento do aluguel de anual para trimestral,
L.
Ralph
Roberto
Nogueira,
Mauro
tor.
no
b) o reajustamento do aluguel pro rata tempore. palavras do juiz Murilo Andrade de Carvalho,
SÃO DO ÍNDICE DE 70J8% NO CALCULO
e Carlos Ferrari, assentou que
da 8a Cám. Pinheiro
desde o mês da citação até o mês da periodicidade voto proferido na Ap. Civ. if 9.394 92, "Possibilida"A decisão prolatada em ação revisional não DA CORREÇÃO MONETA RIA REFERENTE
1989 E 84.32%
modificada; e c) inclusão das taxas inflacionárias. Civ. do TARJ, em 02 set. 92, a saber:
o mês de aniversário do contrato de ¦tO MÊS DE JANEIRO DE
1990. LEGALIDE
e
surrupiadas pelos fracassados Planos Econômicos de da redução da periodicidade para trimestral, eis modifica
MARÇO
A
do
a
REFERENTE
qual
partir
locação, apenas fixa o mês
o preço do aluguel e o tempo de reajuste devido o valor revisado, mantendo-se. no mais. as
elaborados pelos economistas governamentais,
que
a. modificação periodicidade reajustamento alu- guardam relação integrativa, dizendo respeito à retiras
e.'—Rec. Esp. n" 29.585-7 — DJU de 15.02.93.
~ do contrato.
. equivalência patrimonial das prestações. As condisiuel.
.
compo- pág. 1674
outra
com
Cível,
7a
Câmara
mesma
A
— Rec. Esp. n" 30.398-2 — DJU de b.03.93.
No que diz respeito à modificação da penodici- ções estabelecidas no pleito renovatôrio são mutáveis sição. na Ap. Civ. 2.028/93, lendo como relator o
dade do reajustamento do aluguel, a decisão disse nos termos do art. 31, do Dec. 24.150(34. A adoção juiz Rudi Loewenkron, e presidente e revisor o juiz pág. 3798
¦¦Correção Monetária - IPC de Janeiro de 1989.
de indexador em substituição ao extinto não agride u João Nicolau Spyrids e vogai o juiz Maurício G.
que;"Na
ação revisional. o que as parles pretendem e força obrigatória dos contratos porque risa ajustar a de Oliveira, decidiu que "o aniversário do contrato Percentual devido (70,28%).Leis n"s 6.899 81 e
a lei permite è a revisão judicial do valor do aluguel, incerteza da relação jurídica.
89.
feita no mês
pela citação
"o aluguel inicial 7.730
Também o juiz IValter Felippe D'Agostinho, não fica prejudicado mais,
a fim de ajustá-lo ao preço do mercado.
A correção monetária, de vida econômica inter1.
afirmando,
que
anterior",
de
estipulado
nauque
Ap. Civ. do TARJ. ê do entendimento
na
Desse modo, se o valor do aluguel,
válido para 22 de junho de 1989 deve sofrer o seu temporal, mera atualização do valor da moeda sola"sabendo-se
constitui justa
inflação,
de
que em dias atuais negar-se a modificaIo
tormentosa
em
em
tempore)
rata
para vigorar a partir de determinadodo momento,
julho
reajuste
fragada
(pro
mercado, ção das condições econômicas é pura heresia, sendo primeiro
de
varia, por influência das condições
de 1989, data do aniversário do contrato com as ção pura todas as relações jurídicas, com o fim
em períodos menores do que aqueles, previstos no a modificação da periodicidade permitida, assim subseqüentes atualizações a cada seis meses, em resgatar a real expressão do poder aquisitivo origicontrato para o seu reajustamento, mantê-lo inal- como o novo valor para que se mantenha o equilíbrio que o julgado admitir a semestralidade. Assim, a mil.
.
terado. durante todo o prazo em que, segundo o do contrato e se impeça que uma das partes se data do aniversário do pacto prevalecerá sobre a
2. Inexistência de contraricdade de Lei iederal.
é locuplete injustamente em beneficio de outra, sendo
devia
ele
assim
permanecer,
avençou,
se
que
3. Procedentes interativos."
da citação nesta revisional".
descumprir a lei, que o quer, tanto quanto possível correta para o atingimento desse fim. principalmente c. inclusão taxas inflacionárias.
f. — Rec. Esp. n" 30.334-9-SP DJU de 15.03.93.
da
vigência
da
de
periodicidade
em locações comerciais, a fixação
real e atual, durante todo o período
economistas
3812 —
os
governa- pác.'Rec.
É de todos sabido que
"Planos Económilocação, não somente no fugidio momento da sua trimestral.".
Esp. n" 29.460-9 DJU de 1?.03.9.\ pag.
mirabolantes
nos
seus
mentais
— Ademais, o juiz Murilo Andrade de Carvalho.
"Cruzado". "Cruzado Novo". "Verão". 3810
fixação."
. .
cos":
Assim, dentro de uma economia mjlacionaria. no seu voto na Ap. Civ. 6.394 92. disse que há "Collor I e II" não conseguiram ao que vieram e a "LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
como a em que vivemos, tia qual o valor dos alu- "possibilidade de redução de periodicidade trimes- inflação não foi extirpada da Economia Brasileira. Cálculo. Inclusão do percentual de 70.2Wn relativo
sobe todos os trai, em que o prazo do aluguel e o tempo de
"Plano volta ela com
de 1989. Legitimidade. Precedeuguéis. segundo as leis do mercado,dilatada
IPC' de janeiro
contrário, após cada
"
periodi- reajustamento guardam relação integrativa, dizendo maisAofome e as taxas inflacionárias atingem níveis ao
meses, e evidente que a redução da
da
Corte.
tes
cidade do seu reajustamento. para outra, de freqüên- respeito á equivalência patrimonial das prestações.
insuportáveis.
Rec, Esp. n" 16.710-0 — DJU de lD.03.93.
Todos esses arestos, e muitos outros, guardam
cia menor, não alenta contra a lei. antes da exata
Revista Inglesa "The g.pác.— 3805
a
isso
seja
Talvez
que
por
"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO.
simetria com a posição jurisprudencial assente no Economist" (14 agosto 93) tenha afirmado que:
aplicação.
"A profissão mais antiga do mundo não e IPC DE JANEIRO
Como obstáculo à solução do problema, nesse Superior Tribunal de Justiça nos Recursos EspeDE 19X9. PERCENTLAL
sentido, costuma-se acenar com o principio pacta ciais números 35.279-7-RJ e 35.721-7-RJ publica- aquela que todos pensam.... mas. sim. a dos Eco- DEVIDO.
dos no D.J.U de 20 set. 93. páginas números nomistas: só os economistas poderiam ter criado o
sunt servanda.
.•1 correção é mera atualiza ção do valor da
Ao julgar o pedido de revisão, o juiz mio esta 19.190 e 19.191. que tiveram como relator o Mi- caos do qual Deus criou o mundo."
moeda, devendo ser incluída no cálculo ilc liquidaobrigado a fixar aluguel invariável, pura determi- nistro Assis Toledo, por unanimidade de votos dose
Mas o que importa ê que o relator da Ap. C iv. ção."
Dantas
José
Turma
demais Ministros da Quinta
nado lapso tle tempo.
16.527,92 disse alto e bom som que:
h. — Rec. Esp. n" 30.231-0 DJU de 29.0j.9a pag.
"Os autores
Vidigal, a saber
correção 5237
Ora. u modificação da cláusula de periodtctdu- Edson
obter,
fim.
por
pretendem
"A modificação da periodicidade do reajuste dos
de do reajustamento do aluguel mais não é do que
monetária das diferenças de alugueis, pelos Índices "CORREÇÃO MONETÁRIA — LIQUIDAÇAO
simples forma de fixação indireta de aluguel varia- aluguéis nada mais é do que uma forma de fixação de março, abril e maio de 1990. nos percentuais de — INFLAÇÃO I)E JANEIRO DE 1989.
a
contra
senteno
do novo aluguel, de modo a protege-Lo
vel. que a lei não proibe e contra a qual
84.32%. 44.80% e 7,87%,. respectivamente.
Desde a Sessão realizada em 11 de maio de 1992.
meses, a inflação
referidos
ciante não se volta, quando a impõe, na sentença corrosão da inflação.
nos
sabe.
se
Como
o entendimento de que é devida aplicaEsta Corte rem. reiteradamente, admitindo a fixada por portaria ministerial foi de zero. quando, jirmou-se
de revisão.
de 70.28%. nas liquidações de
de
ção
percentual
reados
da
contratual
de
cláusula
periodicidade
da
cláusula
a
modificação
periodicidade
Dizer que
na realidade, ela alcançou os antes citados palama- sentença.
è
situação
da
razão
em
modificada
ser
sentença,
juL,
na
pelo
do reajuste,
— DJU de 29.03.93.
justamentos não pode
res. apurados pelo IPC do IBGE.
— e disso não há dúvida —. i. — Rec. Esp. 11" 14.330-0
afirmar que ele tem de arbitrar um aluguel fixo. econômica pela quol passa o pais e para que não
existiu
in/lação
Se
a
5221
invariável, para todo prazo contratual, mesmo quan- haja locupletação ilícita do locatário à custa do impossível não considerá-la. nos cálculos das dife- pág.
¦ PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE
do as leis do mercado ditem, para o interreg- locador. Consultem-se estes precedentes: REsp renças, pena de enriquecimento ilícito do devedor c SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETA RI A.
DJ03j08!90,
Carneiro.
Alhos
Min.
Rei.
variável.
779-PR.
13
no. aluguel
de injusto empobrecimento do credor.
DE VARIAÇÃO DO IPC. ISPERCENTUAL
Eduardo
Min.
ajustar
Rei.
não
pode
t dizer, enfim, que o julgador
p 11.324; REsp 14.131-RJ.
é remansosa a jurisprudência do CLUSÃO NA CONTA.
o
tema
Sobre
lei.
25.987-SP.
Ribeiro. DJ 02/12,91. p. 17.538; REsp
o aluguel, ao preço do mercado, quando, pela
Superior Tribunal de Justiça, consoante pode-se
Na conta de liquidação de sentença, incide a
Rei. Min. José Damas, DJ 18 09 92, p. 14.372; e ver de alcuns dos seus arestos. a saber:
o que lhe cumpre fazer é. exatamente. o inverso^
da
correção
do
29.336REsp
e
éfixação
plena de modo a preservar o valor real
mais.
28.374-MT
o
REsp
ao
que
REsp 27.837-RJ.
Se a lei permite juiz
a. — Rec. Esp. n" 29.821-4-SP DJU de 17.05.93. divida, aplicando-se,
variade
o
inclusive,
percentual
menos,
o
lhe
não
proibe
RJ. Rei. Min. Assis Toledo."
valor do aluguel, decerto
pág. 9305
janeiro de 1989. o que não consubspermaneb. reajustamento pro rata tempore
—"Rec. Esp. n° 30.887-6-SP DJU de 15.03.93. pág. ção do IPC de texto
que c estipular o período durante o qual
legal."
ofensa
a
tancia
reajussojrerü
elucidou
Civel
de
8a
Câmara
e
a
a
quando
inalterado
cerá
partir
Outra questão que
3799
— Rec. Esp. n" 2S.224-3 — DJU de 29.03.93.
revisional
•
j.
açao
na
a
citação
DE
lamentos.
é aquela gizando que
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO
5251 —
não modifica a periodicidade do reajustamento do SENTENÇA. CORREÇÃO MONETA RIA. páü. Rec.
Quem pode o mais, pode o menos.
Esp. n" 30.344-1-SP — DJU de 29.03.93.
como
pleitea- aluguel, afirmando:
Manter o reajustamento anual,
DE VARIAÇÃO DO IPC. INPERCENTUAL
5252
o
"Os segundos apelantes também pediram reajus- CLVSÃO DE CÁLCULOS.
pág.
do. pela primeira apelante, é, pois, permitir que
"Liquidação de sentença. Correção monetária. Peraluguel arbitrado, logo sofra deterioração, perden- lamento do aluguel revisado pro rata tempore, do Ara conta de liquidação de sentença relativa a ação
referente á variação de índices ocorrida no
centual
infiacionüria.
espiral
da
reajustaefeito
do
mês
do substância, por
mês da citação para o primeiro
indenizatõria incide correção monetária plena, com mês de janeiro de 19X9. inclusão nos cálculos. Cabiadmitido
semestral,
Mas
pelo mento periódico. O juiz negou esse pedido.
Nem o reajustamento
inclusão do percentual de 70.2S% correspondente à mento."
juiz. é de molde a evitar e ;se resultado indesejável.
sem razão.
variação do IPC de janeiro de 1989, inexistindo 1. — Rec. Esp. n" 33.450-4 DJU de 24.05.93. pag.
reajustados
Por essa razão, a periodicidade
aluguel a partir tio dia da ofensa a texto legal."
novo
o
Vigorando
mentos, em lugar de .vl-r ampliada para anual, citação (21.04.89. ut jls. 21 \") e não havendo b. — Rec. Esp. n" 16.952-SP — DJU de 08.03.93. 10001
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DL
como deseja a primeira apelante. deve ser reduzi- alteração do aniversário do contrato (novembro de PÁG. 3107
¦PROCESSUAL
CORREÇÃO MONETA RIA. VASENTENÇA.
do
atendivel
7/lermos
1STRA
nos
pedido
E
AD.\1I\
C/l IL
da. para trimestral,
cada ano), por efeito da procedência do pedido de
— COMPLE- RI AÇÃO DO IPC. LEGALIDADE. 1'RINCIl'lO
—
sob
da segunda recorrente."
DESAPROPRIAÇÃO
I
ê
evidente
O
pena
ajustado,
que.
do
aluguel
revisão
DA JL ST A INDENIZA ÇÃO.
Essa decisão da 8a Câmara Civel guarda pari- de perder substância, o aluguel novo precisa ser MENTAÇÃO DO DEPÓSITO — CORREÇÃO
desta ( orle no
dade com outras decisões tais como:
desde o mês da citação, MONETÁRIA — ÍNDICE DE 70.28% - l'RE- I — é uníssona a jurisprudência
tempore.
rata
reajustado
pro
nos tálculos de
inclusão
a
é
correta
sentido
de
— Ora. valor locaticio real da locação, por
que
CEDENTES.
o do primeiro reajustamento.
até
tis inflações
deixará,
correspondentes
índices
o
liquidação,
dos
de
70.28" „ no calculo
óbvio, e faceta econômica do aluguel, qual
do juiz Nilson de E de ser aplicado o Índice de sobre
A esse proposito. sentença
S9. março, abril e
nos
meses
de
ocorridas
janeiro
a
complementaincidente
"a
à evidência, de ler esse valor real. se a periodicidade Castro
monetária
correção
não
sentença revisional
disse que
da condenação, nas exproprialoi ias. maio 9(1 e fevereiro 91. lendo em visto o principio da
do reajustamento do seu importe for longa, já que modificaDião
o chamado 'mês de aniversario da loca- <,ào do depósitovigência
intimaestão
reajustamento
seu
de
(Ias leis federais apontadas. justa indenização, insculpido na C art a Magna.
tempo
c
de
preço
em que deverá ser feito o Negativa
o
mês
seja.
ou
das
valendo-se
ção.
Diante do exposto, \erilica-se que o acórdao
dizendo,
melhor
ou
mente ligados,
não configurada.
Laer- reajuste decorrente da majoração feita no contra-SP — D.II de proferido na Ap.Civ. 16 527 92 mencionada tri—
25.431
n"
Esp.
Rec.
c
revipalavras do culto c renomado nadesembargador
sentença
A
os Índices adotados.
Ihou o melhor caminho, por isso.sestamos certos
PÁG. 3097
son Mauro, no voto proferido Ap. C ir. 407 90. da to. segundo
sionqj upai^s (fixa o mês.a partir do qual sao OS 03.93.
¦ PROCESSUAL C/l/L LIQUIDAÇÃO Dl disso, irá-somar-se áqueloutros que c-tao la/endo
em
22onuio'J0;
TARJ.
do
Civ.
I" Çám.
H*"a
xtéyidbs os^afugueres peknnòvo vjilôr (jeterminado.
Li-mudança
i
,/,) periodiadiiUt!
í,lififinih> Hn\
rvt
escola nos temas enfrentados. j< t
Sol iVfi/úsiame/i/osí
MO V/.T.I RI I
de
íeitio mÜjõraUcfe. segundo, o-: índice do contra- SENTENÇA. CORREÇ
deve
heutieioe
ao
ligado
ptcçb
é lin fenômeno
_ qué

normal do imóvel locado
"Embora a lei não obrigue
o conceito de uso normal é. por si decidir que:
pois
LEAL
PAULO CÉSAR
só. subjetivo, tanto mais que a Lei do o inquilino a reparar os danos decorAdvogado e diretor da ABADI
Inquilinato. como também o Código rentes do uso normal do imóvel locaentre
Civil, não o definem, sustentando al- do. nada obsta a que se celebre pacto
vigente Lei do Inquilinato,
bus- guns que "uso normal" seria aquele cm contrário, pelo qual o locatário se
objetivos,
elogiáveis
outros
A
cou ser minuciosa na discriminação desgaste que ocorreria mesmo que o obrigue a restituir o prédio no estado
das obrigações e deveres dos locadores imóvel se achasse ocupado pelo pró- em que o recebeu, respondendo iame locatários, espancando, com base na prio locador. o qual. presumivelmente, bém pelas deteriorações decorrentes
do uso normal."
construção pretoriana. muitas das teria todo o cuidado em conservá-lo.
controvérsias existentes a respeito na
Por ser bem expressivo, aliás, da
O Professor Sylvio Capanema de
anterior Lei 6649/79, especialmente no Souza, cuja segurança e autoridade posição diametralmente oposta adotatocante às despesas de condomínio.
são notórias, assim se manifesta sobre da. no referido acórdão, pelo Superior
Assim é que a nova lei. ainda que o uso normal: "O conceito nos é dado Tribunal de Justiça, é de destacar-se o
de maneira exemplificativa, elencou pela doutrina e pelo bom senso, como seguinte trecho: "Apesar de ser prócom maior clareza o que se deve cn- sendo aquele feito pelo homem de pru- prio das locações o principo de que o
tender por despesas extraordinárias de dência normal, com cuidados geral- inquilino não está obrigado a reparar
condomínio, fazendo menção, inclusi- mente adotados por todos, e de acordo as deteriorações decorrentes do uso
ve. ás despesas decorrentes de indeni- com o fim a que se destina a locação. E normal da coisa locada, nada impede,
zaçòes trabalhistas pela dispensa de o uso que as pessoas de bem fazem de em razão do principio da autonomia
empregados, ocorridas em data ante- suas coisas ou das de terceiros, com da vontade e por se tratar de direito
rior ao inicio da locação, bem como às moderação, cuidado e asseio" (.-I Nora disponível, que as partes pactuem em
provenientes da instalação de equipa- Lei do Inquilinato Comentada, pág. contrário, obrigando-se o locatário a
mentos destinados à prática de esporte 115. Forense, 1993).
restituir o prédio, finda a locação, no
e lazer e. ainda, aos gastos com decoem que o recebeu, respondenestado
maiosua
grande
Os Tribunais, em
ração e paisagismo, aspectos esses não ria, não admitem a responsabilidade do. inclusive, pelas deteriorações deexpressamente abordados na legisla- dos locatários pelos estragos decorren- correntes do uso normal."
ção anterior.
Dada a dificuldade de distinguir-se.
tes do uso normal, mesmo quando do
De um modo geral, porém, a lei contrato de locação consta cláusula na prática, o que seja. ou não. "delemanteve a regra de que as despesas nesse sentido. Entendem que tal cláu- riorações decorrentes do uso normal",
ordinárias são de responsabilidade do sula constituiria uma forma de elidir não há dúvida de que o citado acórdão
locatário, enquanto as extraordinárias os objetivos da lei. o que é expressa- do Superior Tribunal de Justiça tem o
locatário a redosão de responsabilidade do locador, mente vedado
pelo art. 45 da atual lei. mérito de obrigar o
ressalvando, porém, a possibilidade de tanto
na
conservação do
cuidados
da
46
seus
brar
quanto já o era no art.
imóvel locado, facilitando, por outro
que determinados impostos e encar- anterior Lei do Inquilinato.
ajusdos fregos. desde que assim previamente
Contrapondo-se. entretanto, a esse lado, a composição judicial
locaaos
repassados
ser
tados, possam
enseja.
o
assunto
até então predominante entendimento quentes conflitos que
tários.
flagrante
a
que
Considerando, porém,
Manteve, ainda, a atual lei. tal co- na doutrina e na jurisprudência,
constante
mo ocorria na anterior, a obrigação de nega efeito à cláusula onde se imponha imperatividade da proibição
Inquilinato.
Lei
do
danos
da
dos
45
a
art.
citado
finda
do
reparação
a
o
imóvel,
locatário
ao
restituir
o locatário
locação, no estado em que o recebeu, decorrentes do chamado uso normal, não acreditamos que a decisão do STJ
"salvo as deteriorações decorrentes do
o Superior Tribunal de Justiça, em tenha vindo pacificar a questão, sendo
seu uso normal" (art. 23. inciso III).
recente acórdão unânime de sua Sexta de esperar-se. ao contrário, que a conEsse dispositivo, na prática, tem
meio juriTurma (Recurso Especial n" 31474-8/ trovérsia continue acesa no
causado grandes dificuldades entre os
dico.
vem
de
Cândido),
contratantes, quando finda a locação. RJ. Rei. Min. José
Uso

sem mágica
Administração de Condomínio
Um bom gerente de condomínio
nio e à expectativa dos condôminos,
CAMPOS
FERNANDES
ESPER1D1Ã0
à tem que orientar o Sindico quanto à
que lhe delegaram poder, e este.
Da Comissão de Ética da ABADi
necessidade de receita, e este, autorizar
Administradora.
rateios tantos quantos forem necessáde
um
é
A função da Administradora
Um condomínio sem saldo
o condomínio é devedor em X.
Imóveis, perante os condomínios ad- .desastre, é uma administração fragili- rios. Se
ratear X. mas. sim. X +
racional
é
não
um
de
ministrados, é de prestadora
zada. Pensam alguns síndicos que a Y. sendo Y = custo financeiro +
serviço auxiliar de administração. Le- Administradora ê obrigada a pagar
eventuais inadimplências etc., devendo
galmente. cabe ao Sindico administrar contas sem saldo na conta do condoprever que algum condômino poderá
o prédio.
engano!
Ledo
mínio.
pagar em atraso. O ideal é que o ConDiante da complexidade em admide
dever
o
tem
dominio trabalhe com folga de caixa.
A Administradora
nistrar, mormente no que se refere ao
condotemerário à AdministradoDP — espinha dorsal de uma boa administrar bem o patrimônionão. Em Parece-me
sem saldo: e ao Condinheiro,
contas
ra pagar
administração —. o Síndico se socorre miniado: emprestar
faça.
o
ciranda. Verifica-se
na
entrar
é
dominio.
se
filiade uma Administradora, que.
caráter eventual justo que
com diConao
condomínios,
de
de
danosa
absurdo
è
o
condições
terá
prestar mas a habitualidade
da à ABADI.
em
contas
aplicado,
nheiro
um bom assessoramento.
pagarem
Administradora.
à
dominio e
e
correção
multa
A atividade da Administradora, pelo
Há caso por exemplo em que uma atraso, com juros,
"renacima dito. é uma atividade delegada.
são superiores ao
não
somados,
condomínio
o
15.
que.
dia
vence
conta
delegarealiza,
Auxilia, orientando;
por
a Administradora não dimento" da aplicação.
ção. Como corolário. Condomínio e lendo o saldo,
Dia
O Sindico não deve ter medo de
Administradora terão que ter a solida- paga (não é obrigada a faze-lo).
o
faz
pagamen- cobrar a cola necessária. Aliás, e seu
riedade como bússola. Vale dizer: não 25, a Administradora
Como a dever. Não é inteligente tentar ser
concorreção.
mas
e
têm atividades concorrentes,
to. com multa
da adminisvergentes. Trabalham em osmose.
arrecadação dar-se-á no dia 10 do mês bonzinho cm detrimento
tarde, sua
mais
condoou
euscedo
cobra
tração. Mais
Nestas condições, urge que
seguinte, a Administradora
demonstrada.
mínio e Administradora trabalhem no
será
daquilo
que incompetência
financeiro de 15 dias
sentido de "afastar os impedimentos . to
Como se
A Administradora deve ter a coraCondomínio.
ao
adiantou
"emvendo-se como impedimento tudo o
e
multa
o condomínio pagou
gem de falar a verdade, de não
que possa confiitá-las. pois tem. entre verifica,
e purrar com a barriga", de orientar
si. vocação de colaboração. O conflito custo financeiro: este foi penalizado
bem. de não gerar receita quando sua
injustiçado.
acha
se
é a negação.
o Sindico
Um fator de discórdia entre estes
Não há injustiça. Ha incompetcn- obrigação é gerir.
dois entes è o chamado saldo devedor. cia.
Saldo devedor é fator de discórdia.
vivemos,
Lm Sindico atuante e a assessoria de
Condomínio e Administradora devem
Com a inflação em que"os
um bom e competente gerente de conno
caminhar juntos no sentido de realizar
pes
nós temos que ler
domínio (Administradora) devem ta- iodos Não há milagre. Alguém em- uma boa administração, em beneficio
/er uma previsão orçamentária que chão".
mágp, ( tr
íle.lQdqs,í>ejn dêpcji, iep)
, ,
~ responda ás,necessidades do ^oy4omi-: jp^a^iyhpifp u ^yst0jZ<jr°^
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Sinai IMOBILIÁRIOS ltda.
A SUA IMOBILIÁRIA DEFINITIVA
de imóveis.
EsDeciaíizada em administração
nosso novo sisteo
Conheça
Proprietário:
Sr
ma de aluguel garantido
Marco Antônio Moreira Barbosa
Dr
Direção
Sede Própria
Av B,asdeRna.

C^aPe^-RJ

FOI LESADO?
C0NSULT0U 0 SPI?

NAO
rS

"

COMPRE
DUAS

VEZES!!

240-6499
FAX 240-0361

0 ENDEREÇO
CERTO EM IMÓVEIS
SISTEMAS
SÓ COM A
m
BH9DIS
pbowoQ^'
ALUGUÉIS • CONDOMÍNIOS
FOLHA DE PAGAMENTO
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO

SISTEMAS Jt CONSULTORIA (021)252-7170

'IMOBIU ARI A,
? RIAL tTOA;
Em
LOCAÇÕES
CONDOMÍNIOS
COMPRA E VENDA
INCORPORAÇÕES
LOTEAMENTOS
E LEGALIZAÇÃO
DE IMÓVEIS
Pres. Vargas. 182
Gr. 1109/12
CEP 20071 - RJ
Tel. PBX (021)
233-3522
Avenida Raul
Porapéia.35S/l
Tel. (0243)55-2211

OBSERVE AS VANTAGENS
EM INVESTIR EM LINHAS
telefônicas
Valorização crescente acima da inflaçao.
Liquidez imediata.
Rentabilidade até 7 vezes maior
obtida com o aluguel
que a média
de imóveis.
O proprietário recebe o pagamento do
g
aluguel da linha antecipadamente.
5
dia
no
cliente
ao
c
Aluguel garantido
i
de cada mês.
o
Reajuste trimestral dos rendimentos.
das
z
A responsabilidade pela quitação
contas telefônicas é da Nacional. S
Invista em telefones com a NadonaL
é nossa.
O lucro é seu, a responsabilidade
W1

K/twamyJl
centro: Av. Presidente Antônio Cartos. 615 2o andar

Ligue

Administradora
NACIONALS/A MT\M
t I
Treoiçôo que inspira'confiança, desde 1935

8 ÀBÍA^tf
revê

Cedae
para
moradores de imóveis com até 70 meOs tros quadrados não vão mais pagar taxa
de ligação de água à CEDAE. A suspensão da
cobrança, que hoje chega a atingir CRS 22 mil
por ligação, deverá beneficiar principalmente os
moradores das Zonas Oeste. Leopoldina e Norte
do Município do Rio. além da população da
.Baixada Fluminense. Niterói. São Gonçalo c de
todo o interior do Estado.
A medida, anunciada em setembro pelo
presidente da CEDAE. Raynnindo de Oliveira. beneficia tanto as construções novas quanto
as antigas. Segundo ele. a expectativa é de que
centenas de consumidores, que mantém ligações
clandestinas, procurem a Empresa imediatamente para regularizar sua situação, já que esses
consumidores não sofrerão qualquer penalida"Anteriormente", explicou Raymundo de
de.
"além de
Oliveira,
pagar a taxa de ligação, o
consumidor clandestino, para se cadastrar, era
obrigado a pagar um ano de conta d'água.
cobrada com base cm um consumo estimado, o
que acabava estimulando a manutenção da
irregularidade".
Ã suspensão do pagamento da taxa de ligaçào faz parte dc um elenco dc decisões destinadas a tornar mais justo o pagamento das contas
de água. através de mudanças nos critérios de
cobrança de tarifas para acabar com as distorçòes nas contas residenciais, comerciais e industriais. além de permitir a implantação da tarifa
social para a população de baixa renda do Estado.
Tarifa Social — Segundo a Assessoria de Comunicação Social da CEDAE. a
população residente cm conjuntos habitadonais — dotados ou não de hidrómetros —
construídos mediante financiamento concedido através de Programas de Habitações Po-

critérios

tornar

a tarifa

Uma obra de solidariedade

de cobrança
mais

justa

pulares. destinados a mutuários com renda
familiar de até cinco salários mínimos, também está sendo beneficiada mediante a eobrança de tarifa social, criada pela CEDAE.
Os moradores desses núcleos habitacionais
passaram a pagar sua conta d'água com base na
tarifa mínima, independente do volume d'água
consumido. A medida tornou esses consumidores isentos da aplicação da tarifa progressiva que
era utilizada pela Cedae para todas as camadas
da população, seja ela de bairros da Zona Sul do
Rio ou de áreas carentes mais distantes, na
Região Metropolitana e no Interior do Estado.
O objetivo é adequar as tarifas ás condiçòes socioeconômicas dos moradores desses
conjuntos e. com isso. criar mais justiça no
faturamento dos serviços prestados pela Cedae. Segundo o presidente da Cedae. a situação dessas
populações era de completa injustiça. "Principalmente porque esses núcleos
habitacionais são ocupados por pessoas remanescentes de favelas e por trabalhadores
de baixíssima renda".
Comércio e Indústria — a revisão dos critérios tarifários beneficiou também os
segmentos comercial e industrial, além das entidades sem fins lucrativos, que não contavam
com procedimentos específicos para os casos de
elevação brusca do consumo d'água. provocada
por perdas involuntárias. Isto vinha gerando a
emissão de contas com valores bastante elevados. muitas vezes inviabilizando o pagamento
por parte dos clientes.
Agora, a Cedae adotou para os três segmentos as mesmas condições praticadas para
as ligações residenciais. Quando o consumo
apurado é superior a 100% da média dos
últimos 12 meses, não será cobrado o volume

real medido e sim um limite baseado na média,
com um acréscimo de 50'V Tal procedimento é
adotado por um período máximo de trés contas
consecutivas, dando oportunidade ao cliente de
descobrir e reparar problemas internos em sua
rede. A partir da quarta conta, o consumo é
cobrado com base nos gastos reais. De qualquer
maneira, os clientes estão sendo alertados com
mensagens em conta sobre o excesso de consumo e a redução que a Cedae está concedendo.
Segundo Raymundo de Oliveira, a medida vai permitir atender a um segmento extremamente pressionado pela situação económica recessiva do País. "Além disso, os \alores
das contas ficarão dentro da capacidade de
pagamento dos clientes, evitando a progressão dos índices de inadimplência", explicou.
Outra conseqüência imediata das medidas, segundo o Presidente da Cedae. é a evolução
das relações da Empresa com seus usuários,
além de permitir o recebimento de boa parte
dos débitos em atraso, fortalecendo a posição
econômica da Companhia para novos invéstimentos.
Atendimento Comercial - \
Direção da Cedae decidiu investir também em
um projeto de ampliação dos sen iços da Central
de Atendimento ao Usuário — 195. que passará
hoje atendidas exclusivaa receber solicitações
mente nas lojas, "de modo a minimizar" o fluxo
de clientes aos pontos comerciais, proporcioliando, com isso. maior conforto no atendimento", adiantou Raymundo dc Oliveira.
Além de funcionar diariamente 24 horas
ininterruptas, o Serviço 195 passará a atender
pedidos de emissão de segunda via de contas,
verificação de marcação dc hidrômetro e vistorias relativas a alterações cadastrais.

a Feira da Providência
Começou ontem e termina dominco a 33'1 Feira cia Providencia,
promoção da Arquidiocese do Rio
de Janeiro, cujo tema este ano é
i Dia questão de solidariedade. Com
a participação de 35 paises e dos
estados, a feira se realiza no Riocentro. com sorteios de carros, venda de
produtos regionais, artesanato e comidas típicas, atrações infantis e juvenis. certeza da presença de 1 milhào de pessoas.
Toda a renda da Feira da Providéneia vai para o Banco da Providència. que financia 39 frentes de
trabalho, entre creches, ambulatórios para portadores do vírus da
Aids e centros profissionalizantes.
Os ingressos, vendidos ao preço de
CRS 300.00. são numerados e dão
direito aos prêmios pelo sorteio da
extração da Loteria Federal do próximo dia 20.
A Feira da Providência já se tornou uma atração turística para o
Rio de Janeiro, não só dos 27 estados brasileiros, mas. também, de vários paises que se promovem neste
encontro de solidariedade cristã, em
que a Arquidiocese do Rio de Janeiro. tendo à frente o cardeal-arcebispo Dom Eugênio Sales, se destaca
na missão social de atender aos menos fa\orecidos e mais necessitados.
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Renovatória Revisional
guel. Se ainda se discute, na renova- defesa do locador. Surge em tal caso o
MANOEL DA SILVEIRA MAIA
túria, o aluguel, como firmá-lo em interesse processual para mover a ação
Diretor Jurídico da ABADI
ação da mesma espécie? Quan- revisional? A circunstância de não estar
outra
eventual demora no julgamento
de um processo pode ainda decidida, com trânsito em julgado,
do
a
decisão
A da ação renovatória proposta contrariar o de outro, impossível se a ação renovatória. não obsta à proposipelo locatário, sem exceção de reto- prosseguir, sem riscos de obter resul- tura da ação revisional, se concorrem
mada por parte do locador, pode lados contraditórios".
todas as condições de sua admissibilidaacarretar prejuízos ao locador. para o
da CF 88. a com- de. A relação jurídica c continuativa e o
o
advento
Com
recebimento das diferenças de alupetência para julgamento da matéria direito à revisão espoca no mero decurso
gueres, as quais serão devidas após o infra constitucioal. passou ao recém do tempo que a lei estabeleceu para o
trânsito em julgado da sentença con- criado Superior Tribunal de Justiça. seu exercido, sem
pressupor o trânsito
soante o artigo 73 da Lei 8.245/91. o Este Colegiado apreciando matéria em
na ação renovada
sentença
julgado
qual estabelece que as diferenças se- idêntica à acima levantada, com tória.
rão devidas executadas nos próprios apoio em outras decisões de TribuSuponhamos, doutra parte, que. penautos e pagas de uma só vez. após a nais Estaduais, decidiu pela possibilia ação renovatória, tenha sido
dente
ocorre
e
esta
só
locação
renovação da
de decidida a ação revisional, com sendade das duas ações, sem o
com o trânsito em julgado da decisão decisões contraditórias, comoperigo
susten- tença transitada em
julgado. Influi
que prorrogou a locação.
Min. Baleeiro.
o
insigne
tou
o da ação renosobre
este
julgamento
Pode ocorrer que. antes da decisão
A 3a Turma do STJ — Rei.: Min. valória. Parece-nos que não. Cada
se
em
trânsitar
passaram Nilson Naves,
julgado, já
julgando o Resp. qual tem o seu objeto próprio. Na
mais de três anos e ai se indaga se o 23343-8-SP, decidiu
conforme emen- ação renovatória, o novo aluguel colocador tem direito a revisar o alu- ta
transcreve:
se
que
"Locação do Decreto 24.150/34. meça quando termina o prazo do conguel Fixado em sentença, ainda não
trato de locação; entre o antigo e
definitivamente decidido.
Ação Revisional, ajuizada na pendên- o novo aluguel não liá solução de
O direito à revisão, de acordo com
cia de ação renovatória. Possibilidade. continuidade. Na ação revisional, o
o artigo 19 da Lei 8.245/91, depende
renovatória não ê incompatível novo aluguel passa a fluir da citação
apenas da existência de contrato es- Ação
revisional. Não estando ainda inicial. A diferença do aluguel, apucom
a
acordo
antecrito ou verbal ou do
a ação renovatória, com trân- rada numa e noutra ação. liá de ser
decidida
riormente realizado. Postulando o loda sentença, a ação paga pelo devedor, tanto que transisito
em
julgado
catário a prorrogação da locação por
ter curso. Recurso tem em julgado as sentenças proferihá
de
revisional
ainda
embora
anos,
mais cinco
penconhecido
especial
pela divergência das nelas. Nenhuma influência há endente a renovatória de decisão definido STJ vol. ire elas, porque cada qual abrange
mas
improvido".
(Rev.
ajuio
locador
impede
tiva. nada
que
48/260)
período distinto e tem fundamento
ze a ação revisional. para que um
acima
ementa
cuja
acórdão
O
autônomo."
estabelecido
seja
novo aluguel
para
Da mesma forma que é asseguravigorar a partir da citação, após três transcrevemos, reporta-se á opinião
conBuzaid,
Alfredo
Min.
do
inclito
do
ao locatário o direito à proposituanos de locação. Os valores apurados
"Da Ação Renovatória" ra de outra ação renovatória.
se ainem uma e outra açà' serão exigidos tido em sua
a
de
da
443/4:
primeira,
julgamento
pedente
nas épocas próprias, isto é, após o págs."Suponhamos
que o locatário, no também o é ao locador, para revisar
trânsito em julgado de cada decisão.
Contrariando esse entendimento, prazo legal, tenha intentado ação re- o aluguel como lhe faculta o artigo 19
o Pretório Excelso, julgando o Rec. novatôria. Findo o trienio. a que alu- da Lei 8.245/91, a fim de ajustá-lo ao
Ext. 70.464-Gb — Ia Turma — Rei.: de o art. 31 do Decreto n" 24.150, preço de mercado, pouco importando
ainda não havia transitado cm julga- o que tenha sido estabelecido, como
Min. Aliomar Baleeiro, decidiu que:
vigorar a partir do ini"pedente ação renovatória. não se
po- do a sentença, (pie julgou procedente aluguel, para renovando.
contrato
cio
do
a
seja
renovatória,
qual for
de propor ação de revisão de alu- a ação
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A qualidade que faz
a diferença.
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LOCAÇMDOMÍmOS

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)
Tel.: 493-5448 - Fax 493-5592
Departamento de Marketing: Tel.: 231-1240
ABADI 30 - CJ 587

ADMIMSTRADORA
RIO

Negociações entre tocadores e locatários
de
rio de reajuste, tendo em vista as mercado, tendo a sensibilidade
HAMILTON QU1R1NO CAMARA
adequado.
reduzi-lo no momento
altas taxas da inflação.
Advogado
—
O legislador do inquilinato tamConvenção
A VIII CONAI
Neste contexto, tornou-se voz
deu muita ênfase à negociação,
bém
Nacional das Administradoras de corrente a necessidade, cada vez
Imóveis e Condomínios, realizada maior, de uma ampla e irrestrita quando estabeleceu, no art. 68 o
em Fortaleza, reuniu empresários e negociação entre as partes, como estimulo ao acordo, em prévia auadvogados do mercado imobiliário forma de evitar conflitos e trazer diência de conciliação, no caso das
de todo o Brasil. Foi a primeira relativa satisfação a ambos os la- ações revisionais. evitando-se os
ônus e o tempo que seriam dispenconvenção após o advento da Lei dos.
e
8.245, servindo para avaliar os reRoberto Flávio de Carvalho e didos pelas partes, com a perícia
sultados da Lei do Inquilinato no Silva, em palestra acerca da "quali- toda a longa tramitação de uma
seu segundo ano de vigência. O juiz dade total", que foi o ponto alto do ação judicial.
Luiz Fux. um dos expositores do encontro, definiu a negociação coAo deixar de dar efeito suspensievento, informou que diminuiu em mo "o processo dinâmico de busca vo aos recursos, depositando grancerca de 50% o número de ações, de um acordo mutuamente satisfa- de responsabilidade sobre os juizes
no Rio de Janeiro, envolvendo a tório para resolver diferenças, onde de primeira instância, a lei está,
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"é gociações. Na verdade,
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Notícias do SECOVI-R J
RÔMULO CAVALCANTE MOTA
Processo
acordos
de 21 de setembro último
publicou a Ordem de Serviço n° 92.
OD.O.U.
da Diretoria Administrativa e Financeira
do Ministério da Previdência Social, estabelecendo procedimentos fiscais de correntes de reclamações trabalhistas.
Seguindo essa Ordem de Serviço, devem-se observar, entre outros, os seguintes itens:
"IV — DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
11 — Integram o salário de contribuição:
a) as parcelas legais de incidência da eontribuição previdenciária. discriminadas
nos acordos homologados ou nas sentenças, atualizadas monetariamente até a data do efetivo pagamento:
b) o valor total do acordo homologado
ou da sentença, em que não figurarem,
discriminadamente. as parcelas legais de
incidência de contribuição previdenciária;
c) os pagamentos efetuados pela empresa,
a titulo de adiantamento de ações trabaIhistas em curso, na competência em que
forem realizados.
11.1 — Não se considera como discriminação de parcelas legais de incidência de
contribuição previdenciária a fixação de
percentual de verbas remuneratórias e indeni/atórias constantes dos acordos homologados. aplicando-se. nessa hipótese,
o previsto no item 11. alínea "b".
12 — Não se considera salário de contribuição o valor total do acordo ou sentença. quando na petição inicial constarem
apenas parcelas indeni/atórias."
• V — DO RECOLHIMENTO
15 — 0 recolhimento das contribuições
deverá ser efetuado em GRPS única até o
8" (oitavo) dia do mês subseqüente ao da
competência, salvo se o pagamento for
efetuado parceladamente. por decisão judicial.
15.1 — Os valores serão convertidos em
quantidade de UF1R diária, pelo valor
desta, no Io (primeiro) dia do mês subsequente ao da competência.
17 — A GRPS para o recolhimento da
contribuição será preenchida de acordo
com o Manual de Preenchimento da

trabalhista,
e

sentenças,

recolhimento

Guia de Recolhimento da Previdência
Social — GRPS. assim:
Campo 13 — Registrar, como compciência. a do mês do pagamento da sentença,
a do acordo ou. no caso de pagamento
parcelado, a do mês do pagamento de
cada parcela.
Pela Ordem dc Serviço, as Secretarias
das Juntas de Conciliação e Julgamento
deverão encaminhar ao INSS as relações
dos processos, quando a reclamada, cm
tempo oportuno, não fizer a comprovação do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas, ou haja dúvida
sobre o seu correto recolhimento.
Citação pelo correio
O Presidente da República sancionou
a Lei 6.710, publicada no D.O.U. de
27.09.93. modificando os árticos 222,223.
224, 230. 238. 239. 241 e 412 do Código
de Processo Civil, que passaram a vigorar
com a seguinte redação:
"Art.
222 — A citação será feita pelo
correio, para qualquer comarca do Pais.
exceto:
a) nas ações de estado:
b) quando for ré pessoa incapaz;
c) quando for ré pessoa dc direito público;
d) nos processos dc execução:
e) quando o réu residir em local não
atendido pela entrega domiciliar dc correspondência:
0 quando o autor a requerer de outra
forma.
Art. 223 — Deferida a citação pelo correio. o escrivão ou chefe da secretaria
remeterá ao citando cópias da petição
inicial e do despacho do juiz. expressamente consignada cm seu inteiro teor a
advertência a que se refere o art. 285.
segunda parte, comunicando, ainda, o
prazo para a re>posta e o juízo e cartório,
com o respectivo endereço.
Parágrafo Único — A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe
o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o
recibo. Sendo o réu pessoa jurídica, será

ao

INSS

válida a entrega a pessoa com poderes de
gerência geral ou de administração.
Art. 224 — Far-se-á a citação por meio
de oficial de justiça nos casos ressalvados
no art. 222, ou quando frustrada a citação pelo correio.
Art. 230 — Nas comarcas contíguas, de
fácil comunicação, e nas que se situem na
mesma região metropolitana, o oficial de
justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas.
Art. 238 — Não dispondo a lei de outro
modo, as intimações serão feitas ás partes. aos seus representantes legais e aos
advogados pelo correio ou. presentes cm
cartório, diretamente pelo escrivão ou
chefe de secretaria.
Art. 239 — Far-se-á a intimação por
meio de oficial de justiça quando frustrada a realização pelo correio.
Parágrafo Único — A certidão de intimação deve conter:
III —
III — a nota de ciente de que o intimado
nào a apôs.
Art. 241 — Começa a correr o prazo:
— quando a citação ou intimação for
pelo correio, da data da juntada aos autos
do aviso de recebimento:
II — quando a citação ou intimação for
por oficial de justiça, da data da juntada
aos autos do mandado cumprido;
III — quando houver vários réus. da data
de juntada aos autos do último aviso de
recebimento ou mandado citatório cumprido:
IV — quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória
ou rogatória, da data de sua juntada aos
autos devidamente cumprida:
— quando a citação for por edital,
finda a dilação assinada pelo juiz.
Art. 412 —
Parágrafo Terceiro — A intimação poderá ser feita pelo correio, sob registro ou
com entrega em mão própria, quando a
testemunha tiver residência certa."

Nosso amigo Mauro Magalhães,
empresário dos mais atuantes e ex-depulado federal pelo antigo Estado da
Guanabara, está recebendo muitos
aplausos pelo lançamento de seu livro
Carlos Lacerda — O Sonhador Pragmático, editado pela Civilização Brasileira. Com esse trabalho. Mauro Magalhães revela-se um notável
memorialista e reafirma sua fidelidade
aos amigos, como é o caso de Lacerda,
que foi um dos políticos que mais trabalharam pela moralização dos costumes e um administrador que deixou
aos cariocas a marca de muitas realizações. No livro, cujo êxito é inconlestável. Mauro Magalhães faz referèncias à ABADI, onde sempre contou
com grande número de amigos. Parabens ao ex-presidente da Sociedade de
Amigos de Carlos Lacerda, por mais
esta prova de amizade c por trazer ás
novas gerações a memória do sonhador pragmático que muita falta tem
feito nestes dias dé tanta conturbação
e. também, de incertezas. ...
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Livro sobre Lacerda
Novas associadas
Datacont Assessoria Técnica,
A Diretoria Executiva da ABADI
aprovou as propostas para o Quadro Contábil e Administração de Bens Ltda., Av. Almirante Barroso. 6 - sala
Social das seguintes empresas:
- CMR Imóveis Ltda.. Av. Nelson 704, Centro, Rio (CEP 20031-000) Tel.
Cardoso, 1149 - S 910, em Jacarepa- 240-8658.
Voltaram também ao Quadro Soguá - Rio (CEP 27730-001) Tel. 4231533; .
ciai da ABADI as seguintes AdminisÂncora Administradora Ltda. - tradoras de Imóveis:
Sóimóveis Participação, PlanejaAdministração. Corretagem e Prestação de Serviços S C Ltda.. Rua 16, Sa-- mento e Vendas Ltda., Av. General
Ias 213 e 214 - Vila Santa Cecilia
San Martin. 1062, Leblon. Rio (CEP
Volta Redonda (RJ) (CEP 27260-090) 22441-011) Te). 274-5050;
Administradora Rio de Janeiro
Tel. (0243) 42-1068:
LAI Ltda.. Rua Presidente Bac- Empreendimentos Imobiliários
Ltda.,
ker. 128 Icarai Niterói (RJ) (CEP Praia de Botafoco, 324 - Loja IV, Rio
24220-041) Tel. 711-2777;
(CEP 22250-040) - Tels. 552-5896,552Malcher & Malcher Imóveis S/C 5946.552-5086 e 553-5477.
Ltda.. Av. Governador José Malcher.
Cumprimentamos os novos asso815. Salas 302 304 - Belém (Pará) CEP ciados e os que retomam ao Quadro
66055-260. Tel. (091) 223-7006:
Social da ABADI. o que representa um
New Center - Administração de cartão de visita dos empresários
e uma
Imóveis Ltda.. Rua Senador Dantas. certeza de que todos unidos á sombra
117. Salas 336 337. Centro. Rio (CEP de nossa entidade estaremos mais for20031-201) Tel. 232-0688:
talecidos e teremos mais coesão. Em
Adiplantec Administração de seus anúncios e na correspondência
Imóveis Planejamento S C. Praça Tira- timbrada, os novos associados devem
dentes, 73 - sobreloja. Centro. Rio incluir a sigla ABADI acrescida de seu
' ¦
número de inscrição.
(CEP 20060-070) Tel. 224-0844;
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-JLocações residenciais

Da Cumulação Objetiva

Forte
MARIA LI CIA MORAES
Lf.VVING *
um breve período de
equilíbrio, ocorrido em seApós
guida à promulgação da nova Lei
do Inquilinato, o mercado de locações volta a viver momentos de
crise, com acentuada redução da
• oferta.
A deterioração nos valores dos
aluguéis, provocada pelas taxas
crescentes de inflação, está levando os proprietários a optar pelo
fechamento de seus imóveis a serem locados, enquanto os candidatos a inquilinos enfrentam dificüdades para encontrar unidades
disponíveis.
Os proprietários queixam-se da
violenta corrosão dos aluguéis,
com reajustes apenas a cada seis
meses, que provocam perda de
80% do preço inicial da locação,
no último mês antes do reajuste
semestral.
Logo após a \'igência da nova
Lei do Inquiünato houve uma
grande desova de imóveis para
locação no mercado. Em São
Paulo, o auge da oferta ocorreu
em julho de 1992, com cerca de 6
mil imóveis para locação residenciai (tabela). Atualmente, encontram-se no mercado 2,8 mil imóveis disponíveis.
Com a absorção rápida das
¦unidades disponíveis e a falta de
incentivos para a construção de
novos apartamentos, o setor está
estrangulado e a tendência é de

AQUI

retração da oferta
mo fora da realidade do mercado
aumento da crise, se não ocorreesbarra no poder aquisitivo dos
rem mudanças na legislação do
reajuste.
locatários. Assim, a referência de
A própria Associação Nacioaluguéis ao dólar está, em princínal do Movimento Permanente
pio. descartada.
dos Inquilinos Intranqüilos, com
Os acordos informais entre
sede em São Paulo, está propondo
proprietários de imóveis residenciais e inquilinos prevêem repacuma redução de seis para quatro
tuação do valor do aluguel a cada
meses na periodicidade dos reatrês meses, o que é irregular, e só
justes dos aluguéis residenciais,
objetivando diminuir o valor inipode ser praticado se houver boa
vontade do inquilino.
ciai dos contratos e ampliar a
Outro artificio utilizado para
oferta de imóveis para locação.
evitar a semestralidade dos reajusTal proposta foi entregue ao Mites é a locação residencial feita
nistro da Fazenda, que encaminhou a questão à Secretaria Espepara empresas. A Lei de Inquilinato em vigor, no seu artigo 55.
ciai de Política Econômica.
estabelece que os contratos"feitos
A mudança na periodicidade
com empresas que aluguem casas
do reajuste não implica alterações
ou apartamentos para seus funna Lei do Inquiünato, já que seria
cionários mais graduados morapreciso apenas corrigir a legislarem. não têm que obedecer ao
ção especifica do reajuste, que é
reajuste semestral, nem ao prazo
anterior a essa lei.
A prática de reajuste semestral
para denúncia vazia. Dessa forma. muitos proprietários só estão
inexiste em todos os outros setores
locando imóveis para donos de
e não pode ser diferente no merempresas registradas que aceitem
cado de locações. Já estão sendo
contrato de locação feito pela pesrevistos contratos de locação resisoa jurídica e não pela física.
dencial com prazo de reajuste seTodavia, a solução desta crise
mestral. Inquilinos e proprietários
não deve consistir no uso de artificomeçam a negociar mecanismos
cios. e sim na permissão governade reposição com base na inflamental para que o mercado se
valores
aproximar
os
ção, para
auto-regule. Num futuro muito
dos aluguéis antigos a níveis mais
dos
em
nopróximo, haverá necessidade de se
próximos
praticados
buscar alternativas nas relações
vos contratos. As atualizações,
entré
locadores e locatários para
varianão
ultrapassam
as
porém,
manter o mercado ativo.
çòes dos índices de preços. Os
* Economista do Centro de Estudos de Preaumentos não superam estas vacos/IBRE - OUTUBRO DE 1993 - CONJUNriaçôes. porque qualquer mecanisTURA ECONÔMICA
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Despejo

e Cobrança

ALEXANDRE FREITAS CÂMARA
Advogado e professor de Direito Processual Civil
8.245 91 trouxe para seus intérpretes. doutrinadores e magisjs algumas dúvidas relacionadas á
áLci
exegese do seu art. 62. I. que autoriza a
cumulação dos pedidos de despejo por
falta de pagamento e de cobrança dos
alugueres devidos.
A primeira divergência se dá quanto
á possibilidade de tal cumulação quando houver contrato escrito de locação, o
qual é titulo executivo extrajudicial (art.
585. IV do CPC).
Para alguns, tal não seria possível,
pois não haveria, para o locador dotado
de titulo executivo, interesse processual
para a ação condenatória (Celso Enieet
Lisboa, A Mora Lei de Locuções soh o
Enfoque Processual, pág. 40). Pura outra
parte da doutrina a cumulação de pedidos é possível ainda que haja contrato
escrito (Luiz Fux, Locações — Processo
e Procedimento, pág. 193: Svlvio Capanema de Souza. A Nova Lei do Inquilinato Comentada, pág. 238).
Preferível a segunda opinião. A eumutação objetiva será possível ainda que'
a locação tenha sido contratada por
escrito. Como ensina Luiz Fux. "nosso
sistema abre fendas sobre o interesse de
agir. permitindo que a parte opte. por
vezes, por caminhos mais longos no designio de obter a prestação da justiça.
Assim ocorre com a ação declaratória.
permitindo o legislador a sua propositura mesmo quando já tenha ocorrido a
violação (art. 4". par. único do CPC). A
cumulação de cobrança no despejo é
uma dessas exceções" (op. loc. cit.).
Por outro lado. este não é um caso
único, eis que. no procedimento especial
das vindas a crédito com reserva de damínio (CPC. arts. 1070 e 1071). nosso
direito positi\o prevê um concurso de
ações, sendo uma delas de execução e
outra de conhecimento (sobre o tema.
consulte-se Humberto Theadoro Júnior.
Curso de Dirciio Processual Civil. vol.
III. pág. 1843: Vicente Greco Filho. Dileito Processual Civil Brasileiro, vol. 3.
pág. 256: Emane Fidélis dos Santos. Comentãrios ao Código de Processo Civil.
vol. VI. págs. 491 e 497: Anlonio Carlos
Marcato. Procedimentos Especiais, páü.
212).
Assim sendo, caberá ao locador optar entre a cumulação dos pedidos de
despejo e de cobrança, e a execução do
título extrajudicial de que dispõe.
A segunda polêmica surgida está em
ser ou não possível a inclusão do lladc r
no pólo passivo da ação de despejo
cumulada com cobrança. Assim, enquanto para Xagib Slaihi Filho tal cumulação
subjetiva é impossível, pois o art. 292 do
CPC só permite a cumulação de pedidos
contra o mesmo réu (Comentários à Sova
Lei do Inquilinato, pág. 296). em entendimento adotado pelo eminente magistrado Severiano Ignücio de Aragão (sentença
proferida no processo n" 19.444 — 40*
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro): para Geraldo Beire Simões a cumulação subjetiva é possível, pois a lei do
inquilinato seria norma especial, que prevaleceria em face da norma geral, do
CPC (Rescisão e cumulação de cobrança
em ações por falta de pagamento, ABADI
n" 137 — Agosto 93. pág. 7).
Parece-nos que o ilustre advogado
Geraldo Beire Simões chegou á conclusão mais acertada, embora ousemos discordar de sua fundamentação. Isto porque. apesar ,do disposto no çaput do ijrt.
2Í2 do CPC (""contra: o£ ijiesmo lréij'1) \
não exige a lei. como"'requisito Je ãd- '

missibilidade da cumulação objetiva, a
existência no processo de apenas um
réu. Havendo litisconsórcio passivo, é
possível a cumulação de pedidos contra
os vários réus. ou contra parte deles,
desde que atendidos os requisitos legais
(José Carlos Barbosa Moreira. O Novo
Processo Civil Brasleiro. pág. 18). O
eminente processualista gaúcho Araken
de Assis, ao tratar da hipótese, dá o
exemplo seguinte: "Buscando-se. p. cx..
a rescisão do contrato em que Pedro e
Paulo figuram como obrigados, há de se
conceder ao autor, também, pedir perdas e danos de Paulo sob diverso fundamento. Este último pedido se projeta só
perante Paulo, enquanto o outro em
face de Paulo e Pedro. Não se identificam. rigorosamente, as partes, e. não
obstante, se admite a cumulação" (Cumutação de Ações. págs. 226 227).
Verifica-se. portanto, que nada impede a inclusão do fiador no pólo passivo da relação processual, uma vez que
contra ele só se dirigiria o pedido de
cobrança dos aluguéis devidos, enquanto em face do locatário se cumulariam
os pedidos de despejo e cobrança.
A última questão que surge com relação ao tema é a dificuldade que teria o
fiador em contestar o pedido do autor,
em face da possibilidade de o locatário
requerer a purga de mora. É de se relembrar, para o deslinde da questão,
que em face do fiador só se pode formular um pedido, o de cobrança, com relação ao qual. portanto, ter-se-á dois réus.
em litisconsórcio passivo facultativo simpies (em nosso sentir, não se trata de
litiseonsóreio unitário, eis que é possível
que se dê solução diversa á causa em
relação a cada litisconsorte. uma vez
que eles fazem parte de relações juridicas diferentes — o locatário da relação
locaticia e o fiador de outra relação
jurídica, originada do contrato de fiança). Considerando-se que o pedido de
purga de mora tem natureza de reconhecimento jurídico do pedido, há que
se verificar a eficácia de tal reconhecimento em processos onde haja litisconsórcio.
Sendo, como efetivamente o é. simpies o litisconsórcio existente entre locatário e fiador. o reconhecimento da procedência do pedido por um dos réus não
produz efeitos em relação ao outro, devendo assim o feito prosseguir cm relação ao co-rcu (neste sentido. José Carlos
Barbosa Moreira. Litiseonsóreio l 'nitãrio. págs. 203 204: Cli'o rornaciari Jánior. Reconhecimento Jurídico do Pedido. págs. 26 27).
Assim, se o locatário requer a pinga
de mora. e paga seu débito, o processo
deverá ser extinto, em relação ao fiador.
sem julgamento do mérito, por falta de
interesse. Se. todavia, o locatário que
reconheceu o pedido não purga a mora.
verá o despejo decretado, bem como
será condenado a pagar os aluguéis em
atraso, devendo o feito prosseguir em
relação ao fiador. devendo o juiz. quanto a este. julgar conforme sua convieção.
Verifica-se. assim, que sob o ponto
de vista estritamente técnico-processual.
nada impede tal cumulação. Pelo aspeeto pragmático, porém, não nos parece
interessante a referida cumulação snhjetiva. pois traria ao locador poucas vantagens e muita balbúrdia processual. Sugere-se. pois. que em face do fiador
mantenha-se o hábito de se propor ação
de execução por título, extrajudicial, (o
contrato de fiança -=- :arí. Í585. III do
CPC).

