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Preço para o Rio: CR$ 150,00

econoimco so entra em vigor

ois 
que 

o Congresso votar ajuste

Cardoso (D) fala sobre o plano de estabilização ao lado de Stepanenko, do

Seqüestradores

libertam filhos

do casal francês

nejamento

Luiz Morler

I
Depois de quatro dias de um seqües-

tro de repercussão internacional, sobre-
•tudo na França, e que mobilizou cerca
de 3 mil policiais civis do Rio de Janei-
ro, chegou ao fim na madrugada de
ontem a angústia da família do executi-
vo francês Daniel Hener. Seus dois fi-
lhos, Cristóbal, 9 anos, e Lancelot, 10,
foram libertados pelos seqüestradores
por volta das 2h30 na Estrada de Madu-
reira, bairro de Marapicu, em Nova
Iguaçu (Baixada Fluminense). Assusta-
dos, e contando haver sofrido maus-tra-
tos no cativeiro, os dois meninos foram
encontrados por um desempregado, Je-
siel Gomes dos Santos, que os entregou

-a policia. 0 pai dos meninos garante
"que não pagou resgate. (Página 18)
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TEMPO
No Rio c cm Niterói,
ccu claro a parcialmen-tc nublado. Pancadas
de chuva c trovoadas
cm pontos isolados.
Temperatura estável.
Máxima cm Bangu e
mínima no Jardim Bo-
tânico. Mar calmo,
com visibilidade boa.
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Lancelot e Cristóbal (D) encontram os pais depois de 4 dias

Governo muda Petrobrás acha

maior 
poço do

país 
em Santos

Ò maior poço de petróleo do país
entrou em operação no domingo, no
campo de Caravela, na Bacia de.
Santos, com um volume de 8 mil
barris diários, anunciou ontem o di-
retor de exploração e produção da
Petrobrás, João Carlos FírJnça De
Luca. A região, que j^tinha sido ex-
piorada por empresas multinacionais,
apresenta um grande potencial petro-lífero. (Negócios e Finanças, pag. 9)

Heloísa vence

e fica com a

vaga da UFRJ

A crítica literária Heloísa Buar-
que de Holanda venceu o concurso
para a disputada vaga de professor
titular do Departamento de Teoria
da Comunicação da Escola de Comu-
nicação da UFRJ. Os outros candi-
datos, o filósofo Carlos Henrique
Escobar e o psicanalista Chaim Sa-
muel Katz, que chegaram a questio-
nar a honestidade da banca examina-
dora, prometeram acatar o resultado.

legislação da

Previdência

Medida provisória publicada on-
tem no Diário Oficial altera substan-
cialmente a legislação da Previdência
Social. Os cartórios passam a ser
obrigados a comunicar ao INSS os
óbitos registrados, para evitar paga-
mento de aposentadorias que deixam
de existir. São extintos o abono de
permanência em serviço (pé-na-cova)
e o pecúlio dos aposentados que retor-
nam ao mercado de trabalho. (Pág. 11)

Viagem
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Cidade dos Anjos
Bancoc, a Cidade dos Anjos, é a
mais recente descoberta do mercado
turístico brasileiro. Para escapar do
trânsito caótico e dos ônibus
lotados, a maior parte da população
usa o tuk-tuk, um triciclo para
três pessoas. (Páginas 1,46 5)

Armando Nogueira

Corinthians ajuda

Natal do Flamengo

Wm Páflinàao.fMJ

O ministro da Fazenda, Fer-
nando Henrique Cardoso, reve-
lou seu plano econômico. Pela
primeira vez desde 1986, são pro-
postas soluções de mercado, sem
a adoção de congelamentos, cho-
ques ou prefíxações. As medidas
de combate à inflação não alte-
ram salários, aposentadorias e as
regras de investimento.

O plano dura dois anos e tem
três etapas. A primeira é a aprova-
ção do Orçamento de 1994 pelo
Congresso, com a proposta de ze-
rar o déficit público de US$ 22,2
bilhões. Se isto não acontecer, o

plano de Cardoso não será imple-
mentado. A segunda etapa prevê a
criação da Unidade Real de Valor
(URV), índice de utilização volun-
tária que servirá como indexador
de preços. Na terceira, o cruzeiro
real será substituído pela URV.

Foram propostos cortes severos
nas despesas da União, com a cria-
ção de um Fundo Social de Emer-
gência e aumento de 5% nos im-
postos federais. O governo
preservará o salário mínimo e dei-
xará os demais para livre negocia-
ção. (Negócios e Finanças, Informe
Econômico, Informe JB e Editorial)

Principais 
pontos do 

plano

URV: A Unidade Real de Valor
(URV), indexador diário calculado
pelo Banco Central, com base na
inflação presente, seguindo os pa-
râmetros atuais do reajuste diário
do dólar comercial.
Fundos O Fundo Social de Emer-
gência, a ser votado no Congresso,
será formado através da retenção de
15% de todas as despesas vinculadas
do Orçamento e do aumento de 5%
nas alíquotas dos impostos federais.

Poupança: Continua igual, bem
como os demais investimentos.
Salário mínimo: Não está defini-
da a regra futura para o salário
mínimo. Por enquanto, vale a poli-
tica salarial atual.
Tarifas públicas: Serão atreladas
ao novô indexador, assim como os
impostos federais.
Aluguel: A troca do indexador se-
rá voluntária.

Parlamentar condena

julgamento 
de Collor

O Congresso criticou ontem a deci-
são do Supremo Tribunal Federal de
não ratificar, na segunda-feira, a sus-
pensão dos direitos políticos do ex-
presidente Fernando Collor. "Temo

que o Tribunal tenha contribuído para
legitimar a impunidade", disse o sena-
dor Pedro Simon (PMDB-RS). A ine-
legibilidade de Collor agora só será
decidida em fevereiro do ano que vem

com os votos dos ministros William
Patterson, José Dantas e Antônio
Torreão Braz, do Superior Tribunal
de Justiça. O presidente da ABI, Bar-
bosa Lima Sobrinho, e o ex-presiden-
te da OAB Marcelo Lavènere entra-
ram com recurso contra o envio do
processo ao STJ. Para eles, o empate
de 4 a 4 no STF mantém a inelegibili-
dade do ex-presidente. (Págs. 3 e 4)

Itamar garante que Caes atrapalham o

nao e temperamental sono de PC Farias
Pdgina Caderno B, p&g. 3

CPI 
já 

tem lista de 8

deputados 
para 

cassar

O deputado Roberto Magalhães
vai pedir a cassação de oito parla-
mentares em seu relatório sobre a
CPI do Orçamento. A lista do relator
é formada pelos deputados João Al-
ves (PPR-BA), Fábio Raunheitti
(PTB-RJ), José Geraldo Ribeiro
(PMDB-MG), Marcelo Moreira
(PMDB-SP), Genebaldo Correia
(PMDB-BA), Cid Carvalho (PMDB-

MA), João de Deus (PPR-RS) e Fe-
res Nader, suplente de Raunheitti. A
Subcomissão de Subvenções Sociais
calcula que 70% do dinheiro destina-
do a subvenções foram desviados.
Uma análise na agenda do ex-asses-
sor do Congresso José Carlos Alves
dos Santos mostrou que ele telefona-
va muito para o piloto Jorge Bandei-
ra, sócio de PC Farias. (Págs. 5 e 7)

José Roberto Serra

- fin
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Do palco à tela
Daniel Filho foi aos Estados
Unidos para escalar o elenco
americano que dirigirá na
filmagem de A partilha, a peça de
Miguel Falabella.

Josemar Ferrari

ESPORTES
Joqueta da sociedade
A jovem socialite Helena Raggio, de 21 anos,
empenha-se até o final de janeiro numa série
de testes para virar joqueta profissional no
Jockey Club Brasileiro. (Página 20)
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Se^estradwes Parlamentar 
condena

do casal frances julgamento de Collor

Depois de quatro dias de um seqiies- 0 Congresso criticou ontem a deci- com os votos dos ministros William
tro de repercussao internacional, sobre- sao do Supremo Tribunal Federal de Patterson, Jose Dantas e Antonio
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legitimar a impunidade", disse o sena- ram com recurso contra o envio do
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Plano econômico só entra

esso votar ajuste
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Cardoso (D) fala sobre o plano de estabilização ao lado de Stepanenko, do Planejamento

que não pagou resgate. (Página 18) Lancelot e Cristóbal (D) encontram os pais depois de 4 dias

Parlamentar condena

julgamento 
de Collor

com os votos dos ministros William
Patterson, José Dantas e Antônio
Torreão Braz, do Superior Tribunal
de Justiça. O presidente da ABI, Bar-
bosa Lima Sobrinho, e o ex-presiden-
te da OAB Marcelo Lavènere entra-
ram com recurso contra o envio do
processo ao STJ. Para eles, o empate
de 4 a 4 no STF mantém a inelegibili-
dade do ex-presidente. (Págs. 3 e 4)

O Congresso criticou ontem a deci-
são do Supremo Tribunal Federal de
não ratificar, na segunda-feira, a sus-
pensão dos direitos políticos do ex-
presidente Fernando Collor. "Temo

que o Tribunal tenha contribuído para
legitimar a impunidade", disse o sena-
dor Pedro Simon (PMDB-RS). A ine-
legibilidade de Collor agora só será
decidida em fevereiro do ano que vem

Cães atrapalham o

sono de PC Farias,. .. •• ....
Caderno B, pág. 3

Itamar garante que

não é temperamental
Página 2

Petrobrás acha

maior 
poço 

do

país 
em Santos

O maior poço de petróleo do país
entrou em operação no domingo, no
campo de Caravela, na Bacia de
Santos, com um volume de 8 mil
barris diários, anunciou ontem o di-
retor de exploração e produção da
Petrobrás, João Carlos França De
Luca. A região, que já tinha sido ex-
piorada por empresas multinacionais,
apresenta um grande potencial petro-
lífero. (Negócios e Finanças, pag. 9)

Governo muda

legislação da

Previdência

Medida provisória publicada on-
tem no Diário Oficial altera substan-
cialmente a legislação da Previdência
Social. Os cartórios passam a ser
obrigados a comunicar ao INSS os
óbitos registrados, para evitar paga-
mento de aposentadorias que deixam
de existir. São extintos o abono de
permanência em serviço (pé-na-cova)
e o pecúlio dos aposentados que retor-
nam ao mercado de trabalho. (Pág. 11)
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já 

tem lista de 8
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para 
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No Rio c cm Niterói,
céu claro a parcialmcn-tc nublado. Pancadas
de chuva c trovoadas
cm pontos isolados.
Temperatura estável.
Máxima cm Bangu e
mínima no Jardim Bo-
tánico. Mar calmo,
com visibilidade boa. MA), João de Deus (PPR-RS) e Fe-

res Nader, suplente de Raunheitti. A
Subcomissão de Subvenções Sociais
calcula que 70% do dinheiro destina-
do a subvenções foram desviados.
Uma análise na agenda do ex-asses-
sor do Congresso José Carlos Alves
dos Santos mostrou que ele telefona-
va muito para o piloto Jorge Bandei-
ra, sócio de PC Farias. (Págs. 5 e 7)

O deputado Roberto Magalhães
vai pedir a cassação de oito parla-
mentares em seu relatório sobre a
CPI do Orçamento. A lista do relator
é formada pelos deputados João Al-
ves (PPR-BA), Fábio Raunheitti
(PTB-RJ), José Geraldo Ribeiro
(PMDB-MG), Marcelo Moreira
(PMDB-SP), Genebaldo Correia
(PMDB-BA), Cid Carvalho (PMDB-

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 19.
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Heloísa vence

e fica com a

vaga da UFRJ

A crítica literária Heloísa Buarque
de Holanda venceu o concurso para a
disputada vaga de professor titular do
Departamento de Teoria da Comuni-
cação da Escola de Comunicação da
UFRJ. Os outros candidatos, o filó-
sofo Carlos Henrique Escobar e o
psicanalista Chaim Samuel Katz, que
chegaram a questionar a honestida-
de da banca examinadora, promete-
ram acatar o resultado. (Página 15)

José Roberto Serra
De Juros (TR) dia 08.11.
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Do palco à tela
Daniel Filho foi aos Estados
Unidos para escalar o elenco
americano que dirigirá na
filmagem de A partilha, a peça de
Miguel Falabella.

Josemar Ferrari
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Cidade dos Anjo»
Bancoc, a Cidade dos Anjos, é a
mais recente descoberta do mercado
turístico brasileiro. Para escapar do
trânsito caótico e dos ônibus
lotados, a maior parte da população
usa o tuk-tuk, um triciclo para
três pessoas. (Páginas 1.46 5)
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Joqueta da sociedade
A jovem socialite Helena Raggio, de 21 anos.
empenha-se até o final de janeiro numa série
de testes para virar joqueta profissional no
Jockey Club Brasileiro. (Página 20)
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COLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES ~~

Cadeira de 
presidente

muda o temperamento

Comentei 
por telefone

com o presidente Ita-
mar Franco que é muito
difundido entre os políti-
cos o receio de que ele
pode agir temperamental-
mente, na eventualidade
do agravamento da crise
política. Há até quem
acredite que numa hora
de confusão maior o pre-
sidente poderia renunciar
ao mandato.

No ato, sem demons-
trar surpresa com a ques-
tão que lhe estava sendo
apresentada, o presidente
Itamar me disse: "Quem

senta nesta cadeira de pre-
sidente da República dei-
xa de ser temperamental.
Passa a ter o sentido da
unidade do país. E para
quem se senta nesta cadei-
ra com a vida pública for-
jada na luta democrática a
palavra renújjcia nunca
existirá."

O temor às reações de
Itamar tem sido uma mar-
ca a acompanha-lo desde
o início do governo. Ele
ficou com a imagem de
um presidente imprevisí-
vel, mercurial, capaz de
agir mais com a emoção
do que com a razão, em
circunstâncias mais deli-
cadas, ou quando pudes-
se se sentir acuado. Ago-
ra, a decjaraçào do
presidente mostra como
amadureceu no primeiro
ano de mandato.

O presidente destacou
a sua crença em que o país
saberá enfrentar todas as
suas dificuldades dentro
da mais absoluta normali-
dade democrática. Disse
que pretende chegar ao fi-
nal do mandaufem condi-
ções de repetir o que São
Paulo disse aos Coríntios:
Combati o bom combate,
encen ei a jornada, guardei
a fé. Seu grande objetivo
continua sendo o de en-
tregar ao sucessor a ser

eleito no próximo ano um
Brasil mais organizado e
em processo de recupera-
ção econômica.

O ano eleitoral está pa-
ra começar, mas nem as-
sim o presidente Itamar
acha que deve tratar ago-
ra de sua sucessão. Prefere
deixar o assunto para
mais adiante. "A veloci-
dade conjuntural às vezes
é maior do que a da luz
ou a do som", comentou,
rindo.

Esta é a hora, diz o
presidente, de convidar o
Congresso Nacional e to-
dasociedade a com-
preender o plano de esta-
bilização econômica
apresentado ontem pelo
ministro Fernando Henri-
que Cardoso. "Não é um
plano mirabolante, mas
tenho certeza de que pode
combater a inflação sem
abrir mão do desenvolvi-
mento. Mostra como o
governo está firme nesta
direção, e esperamos mui-
to patriotismo do Con-
gresso e da sociedade",
disse Itamar.

O presidente acrescen-
tou que suas dificuldades
para governar são tantas
que não saberia dizer qual
é a maior delas. Lembrou
como pegou um governo
desmantelado, como o Es-
tado está falido. No cam-
po político, econômico e
social, ou seja, em todas
as áreas, é tudo muito
difícil, diz o presidente.

Mas, em compensação,
a economia continua cres-
cendo. Neste momento,
instantaneamente, o presi-
dente troca o relato das
mazelas do governo pelo
otimismo. "O 

presidente
chinês me disse que o
grande parceiro da China
no século 21 é o Bra-
sil. Esta é uma medida das
nossas potencialidades",
disse o presidente Itamar.

Lula disposto a ir a Itamar

O candidato em pri-
meiro lugar nas pesquisas'para 

presidente da Repú-
blica, Luís Inácio Lula da
Silva, está disposto a con-
versar com o presidente
Itamar Franco sobre os
problemas do Brasil.

Acha que Itamar ainda
guarda rancor de um co-
mentário despretensioso
que fez sobre ele, numa de
suas caravanas pelo inte-
rior do Brasil. Em conver-
sa reservada com um jor-
nalista, Lula disse um
palavrão considerado
ofensivo à mãe do presi-
dente.

A exploração desse epi-
sódio, diz Lula, o irrita
ainda hoje. Se quisesse
ofender o presidente não
daria privilégio com a de-
claração a um jornalista
qualquer. 

"Convocaria

uma entrevista coletiva e
até telefonaria para o Al-
berico para mandar a TV
Globo", diz, referindo-se
ao diretor de Jornalismo
da Globo, Alberico de
Sousa Cruz.

Lula acha que Itamar

não quer conversar com
ele por causa desse episó-
dio, mas se diz disposto a
um encontro com o presi-
dente. Como se estivesse
em preparação para a
Presidência da República,
Lula revela que em janeiro
pretende pedir encontro
cois os ministros milita-
res.

Não quer que sejam
encontros clandestinos,
mas transparentes, com o
conhecimento do público.
Pode parecer estranho que
Lula tenha interesse de se
reunir com os ministros
militares, logo agora que
o deputado petista Aloizio
Mercadante vem sendo
criticado dentro e fora do
PT por ter procurado o
ministro do Exército para
tratar dos escândalos da
Comissão do Orçamento.
Mas Lula diz que quer
ouvir dos próprios minis-
tros do Exército, da Mari-
nha e da Aeronáutica que
papel eles imaginam para
os militares dentro da de-
mocracia.

Maluf deverá depor no caso Paiibrasil

Procuradoria conclui que prefeito foi o principal beneficiado pelas irregularidades
SÂO PAULO — Já há consenso

entre a Procuradoria da República
e a Polícia Federal para que o pre-
feito Paulo Maluf seja convidado a
prestar depoimento no inquérito
que apura o envolvimento da Pau-
brasil Engenharia e Montagens, do
pianista João Carlos Martins, na
arrecadação ilegal de fundos de
campanha. "Maluf foi o principal
beneficiado pelo esquema e, mesmo
que não haja acusação direta, deve
ser ouvido até por questão de for-
malidade", disse ontem uma das
fontes envolvidas na investigação.
Ao prefeito, que será um dos últi-
mos a prestar depoimento, caberá o
privilégio de marcar data, horário e
iocal, para onde deverão deslocar-
se o delegado e os procuradores.

Embora João Carlos Martins —
que ontem viajou para a Alemanha
— tenha tentado diluir a responsa-
bilidade do prefeito, ao afirmar que
os USS 19 milhões arrecadados fo-
ram consumidos nos gastos de cen-
tenas de candidatos da coligação,
Maluf era o cabeça-de-chapa em 90
para governador e na campanha de
92 para prefeito. Por isso, não po-
deria estar alheio às irregularidades
praticadas por seus assessores. O
pianista confessou que, para arre-
cadar e distribuir o dinheiro aos
comitês malufístas, usou a empresa
como fachada. O empresário Calim
Eid, principal assessor de Maluf
durante as campanhas, segundo ele,
sabia de tudo.

Contas — Um lote de extratos
bancários colhidos pelo Banco
Central e que deverá ser encami-
nhados ao DPF ainda esta semana
apontam que a Paubrasil transferiu
grande parte dos recursos arrecada-
dos para uma conta de Calim Eid
no Banco Cidade. Os documentos
estão sendo mantidos em sigilo,
mas são compatíveis com os lança-
mentos Financeiros encontrados no
caderno de campanha e nos livros-
caixa apreendidos pela Receita Fe-
deral na sede da empresa.

São volumes altos de dinheiro, e
há indícios fortes que já justificam
um novo depoimento do coordena-
dor das campanhas do prefeito.

Os procuradores encaminharam
ontem ao Banco Central ofício soli-
citando que seja averiguada em que
termos foram justificadas as doa-
ções de campanha feitas pelos ban-
cos Noroeste e Pontual á campanha

São Paulo — Arnildo Schulz
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de Ma|uf. As doações entraram no
caixa 2 da Paubrasil e foram cober-
tas com notas fiscais frias por servi-
ços fictícios. "Só se a Paubrasil fez
serviços de limpeza de cofres para
os bancos", brincou uma fonte. O
advogado do pianista, Cid Vieira
de Souza Filho, desistiu ontem de
entregar ao delegado Eldo Saraiva
Garcia a relação de todos os políti-
cos que também receberam dinhei-
ro da Paubrasil.

Ele disse que Martins decidiu
protelar a entrega porque encomen-
dou uma auditoria interna para
identificar toda a movimentação
feita em caixa 2.

Hoje, o delegado ouvirá em de-
poimento dois dirigentes do comitê
malufísta, Inácio Gandolfo e Nieto
Martins. Também prestará depoi-
mento o diretor do Banco Sistema,
Sérgio Beiture que, a pedido do
filho do prefeito, Flávio Maluf,
abriu conta em que a Paubrasil de-
positou cerca de USS 400 mil. Flá-
vio Maluf confessou que não tem
condições de justificar a origem ou
o destino desse dinheiro.

Contras são 
"fascistas"

BRASÍLIA — O prefeito de Sào
Paulo, Paulo Maluf, chamou on-
tem os parlamentares contrários á
revisão constitucional de "fascis-
tas", ao entregar suas emendas
constitucionais ao presidente do
Congresso Nacional, senador
Humberto Lucena (PMDB-PB)."A 

pessoa pode ser contra a idéia,
mas não pode se recusar a debatê-
Ias, isso é fascismo", afirmou.
Maluf, que esteve com o relator
da revisão, deputado Nelson Jo-
bim (PMDB-RS), defendeu que a
revisão comece pelos temas con-
sensuais mas que não deixe de
abordar as questões econômicas,
como o fim dos monopólios.

Maluf disse que o país precisa
da revisão, mas que o Congresso
não deve pretender reescrever to-
da a Constituição. Ele considera
que se isto não for feito "o corpo-
rativismo vai tomar conta do
pais" e não se poderá adotar me-
didas eficazes contra a pobreza, a
inflação e a sonegação de impôs-
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tos. Ele comentou ainda os traba-
lhos da CPI do Orçamento, djjten-
do que 

"a opinião pública nesta
estarrecida com tanto escândalo".
Sobre o seu» próprio escândalo, o
da Paubrasil, Maluf argumentou
que tudo não passa de uma tenta-
tiva do PT de encobrir "o asyilto
que a CUT faz com o dinheiro
arrecadado compulsoriamente pe-
lo imposto sindical". Jj

Eventual candidato do PPR à
Presidência da República. Maluf
disse que daria um voto de con-
fiança ao plano econômico do mi-
nistro Fernando Henrique Caj"do-
so. Mas alertou: "Não se deve
pensar só em aumentar impostos,
é preciso coibir a sonegação tam-
bém". Sem isso, advertiu, nem o
partido do ministro apoiará o"pla-
no. Quanto à decisão do STF,
sobre os direitos políticos do ex-
presidente Collor, afirmou que
num regime democrático não se
discute as decisões do Supremo.

Ermírio

pede a união

contra o PT
SÃO PAULO — O empresário

Antônio Ermírio de Moraes', di-
retor-superintendente do grupo
Vgtorantim, defendeu ontem a
união dos partidos de centro,
centro-esquerda e centro-diréita
nas eleições de 94. Para ele. o
PT tem demonstrado disposição
para se unir apenas com pjjrti-

,doS de esquerda, o que fatal-
mente levará a uma radicaliza-
ção. 

"Se continuar dessa
maneira, evidentemente o Can-
didato de esquerda vai ganhar
gssa eleição", afirmou, ontem,
durante a entreg» da Medalha
Bernardo Mascarenhas pela. As-
sociação Brasileira de Conces-
sionárias de Energia Elétrica.' 
que teve a presença do goverjia-
dor Fleury Fiiho.

Na avaliação de Ermirió, o
obstáculo que havia para Uma
candidatura conjunta do PSDB
com o PMDB deve ser superado
com a exclusão de alguns pee-
medebistas do partido acusados
pela CPI do Orçamento. "O ano
de 94 está na dependência exçlu-
siva da vontade política". Da
união proposta por Ermírio! fi-
cariam excluídos os partidos; de
extrema-esquerda e extrema-jdi-
reita. Além do PT, ficaria'de
fora o prefeito de São Paiilo,
Paulo Maluf (PPR). ;

Apesar de preferir não fallar
em nomes, Ermírio não desciir-
tou a candidatura do ministro
da Fazenda, Fernando Herlri-
q^e Cardoso (PSD^? 

"É 
(im

homem sério, competente, :de
trabalho e é um político — '{fem

essa vantagem —, com jogo Ide
cintura para agüentar os outros
políticos". * !

Ermírio afirmtfu que ultima-
mente se sente envergonhado'de
ser brasileiro, em função dos es-
cãndalos de corrupção. •

app&j
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• 9.BDecisão sobre Collor só deve sair em fevereiro

úteis até recesso do Judiciário, três juizes mais idosos do STJ terão pouco tempo para desempatar voto do Supremo

Gallotti se diz tranqüilo

¦

Com apenas 9 dias
BRASÍLIA — A inelegibilidade
ex-presidente Fernando Collor

_jj^asó será decidida na primeira sema-
Iggna de fevereiro, conforme estimati-
S£va de integrantes do Superior Tri-
•:gtebunal de Justiça e do Supremo
*$jw»Tribunal Federal. Os ministros
§?~William Patterson, José Dantas e
¦^pAntônio Torreão Braz, do STJ, de-
tt&ffasempatarão o julgamento, inter-
^rompido na noite de segunda-feira,"do mandado de segurança impetra-

do por Collor contra a decisão do
g ^ Senado, que cassou seus direitos

j|^^po)iticos por oito anos. Os três mi-
jpa|tfiistros foram escolhidos pelo crité-
fjssKiio de antigüidade. Como o recesso
jÊSdo Judiciário começa no próximo
tendia 17 e termina no primeiro dia
jjgirútil de fevereiro, é praticamente im-""" 

possível que os ministros estejam
prontos para julgá-lo em nove dias.

ÉÊÈÊ& O presidente do STJ, William
Patterson, que esteve ontem com o
íresidente do STF, para receber o
aficio convocando os três integran-

Jes do STJ, explicou que os autos
io processo e os votos dos minis-

SgjKros do Supremo não deverão estar
jjjg^m suas mãos antes da próxima•gg-semana. Alguns votos fundamen-
•**"tais da sessão do STF, como os dos"ministros 

Moreira Alves e Luiz Oc-
távio Gallotti, foram de improviso,
e dependem — para seu envio ao
STJ — de degravação e de revisão.

"A responsabilidade do STJ é",VA 'muito grande", disse Patterson, lo-
go depois de conversar com o Gal-

'"¦lotti. "O interesse da nação é o
*'• ' ''nosso, ou seja, de que o julgamento
•>"> " final seja o mais breve possível".
-•«V.ví^ Sobre o caráter político ou jurí-,rfU;tHco do julgamento do mandado de

: segurança do ex-presidente Collor,
"t> ministro William Patterson res-

pondeu que é "política a determi-
"b nação de julgar a questão o mais
'¦''"' 'rapidamente 

possível, sem que isso' 
implique na inobservância dos

'^princípios 
jurídicos a ela inerentes".

7'Para o presidente do STJ, o empate' 
.""verificado no STF dá uma idéia

'^';precisa da independência do Judi-
ciário, "apesar da pressão da opi-"pião 

pública".

aup .
•v/ Oí

Corrupção será

julgada em 94
O ministro limar Galvão, rela-

tor do processo criminal por cor-
rupção passiva e falsidade ideológi-
ca contra Fernando Collor e Paulo
César Farias no Supremo Tribunal

^Federal, calculou que o julgamento
dos dois principais acusados será' 

Realizado em março do ano que
Àíem. Ontem, o ministro Galvão fi-

r.jcou o prazo de 40 dias para even-
tuais diligências e alegações finais,
depois de ouvido o Ministério Pú-

, v,,blico.
/S.j.. Como o Poder Judiciário entra
t<i i , ,em recesso no próximo dia 17 até o
, . primeiro dia útil de fevereiro, esti-

. • 
;ma o ministro Galvão que, em mar-

-Xm'ç0' ter^ condiçcss de pedir ao presi-
dente do STF data para o" 
julgamento de Collor e os demais
ènvolvidos no esquema PC Farias,"por 

corrupção'passiva, falsidade' 'ideológica, coação de testemunhas,";n,hlém de outros crimes.
...r . Se Fernando Collor for conde-"""fiado 

por corrupção passiva, e sua~'s' òondenação transitar em julgado
antes das eleições do próximo ano,

•'íjifele fica inelegível, mesmo que o"" 'STF, com a cooperação de três mi-
nistros do STJ, conceda o mandado

¦r -de segurança impetrado pelo ex-
presidente contra sua condenação,

ViViPe'° Senado, por crime de respon-
¦ci--.sabilidade.

^^¦Prttonon ¦ 
Jos* Dantac iTomAoBm¦ Wffltem

Um dos três representantes do
Superior Tribunal de Justiça esco-
lhidos para desempatar o julga-
mento do mandado (te segurança
impetrado por Fernando Collor
contra a decisão do Senado de
cassar seus direitos políticos por
oito anos, o atual presidente do
STJ nasceu em Amargoso, na Ba-
hia, em 1936. Tem uma filha. For-
mou-se pela Faculdade Brasileira
de Ciências Jurídicas do Rio de
Janeiro, em 1961. Exerceu, em
Brasília, vários cargos públicos,
entre os quais o de assistente do
consultor-geral da República
(1963-67). De dezembro de 1978 a
março de 1979, foi consultor-geral
da República, durante o governo
do general Figueiredo. Tendo co-
mo hobby o futebol, William Pat-
terson foi juiz da Federação Me-
tropolitana de Futebol. O
presidente João Figueiredo no-
meou-o para o Tribunal Federal
de Recursos em julho de 1979.

O ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça José Dantas, um
dos que decidirão o destino de
Fernando Collor, nasceu em Pau
dos Ferros, Rio Grande do Norte,
em 1928. Tem quatro filhos (três
homens e uma mulher). Formou-
se pela Faculdade de Direito de
Maceió, em 1954. Promotor no
Rio Grande do Norte em 1955,
ingressou na magistratura no ano
seguinte, e tornou-se defensor pú-
blico no Distrito Federal em 1963.
Dantas foi nomeado pelo presi-
dente Ernesto Geisel, em 1976,
para o então Trjbunal Federal de
Recursos, na vaga do ministros
Esdras Gueiros. Por convocação
legal, compôs o quorum do Su-
premo Tribunal Federal, em 1978,
para o julgamento da argüição de
inconstitucionalidade da vedação
de filiação partidária aos que ti-
vessem sofrido suspensão dos di-
reitos políticos na época da dita-
dura.

O terceiro ministro do Superior
Tribunal de Justiça que decidirá o
empate surpreendente no Supremo
do mandado de segurança de Collor
nasceu em Princesa Isabel, na Pa-
raiba, em 1928. Tem seis filhos (cin-
co homens e uma mulher), e for-
mou-se pela Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Per-
nambuco. Promotor público na Pa-
raíba em 1956, ingressou no Minis-
tério Público do Distrito Federal
em 1963, como defensor público.
Foi procurador da República de
1965 a 1967, e subprocurador-geral
da República entre 1973 e 1977. O
presidente Ernesto Geisel nomeou-
o para o Tribunal Federal de Re-
cursos (antecessor do STJ) em de-
zembro de 1977. O presidente do
Supremo, Octávio Gallotti, incluiu
o ministro Torreão Braz na lista
pelo critério da idade: os três mais
antigos decidirão o futuro do ex-
presidente.

-;;-o. •'fV .. -f ;V v- • v-: iff;- ' j v< ••

^ArnjjdoSchuIz

¦sllillsilsl la. " . I
• Jf

¦ Wmm. ~ 'Wvm - ¦ ¦ <

? Embora desfalcada da linha
de frente que atuou na CPI do
PC e no processo de 'impeach-

ment', a tropa de choque de Col•
lor ressurgiu, comemorando com
euforia a decisão do STF. Fiéis
remanescentes, o senador Ney
Maranhão, segundo à esquerda
na foto, o presidente do PRN,
Daniel Tourinho, e o senador

Áureo Melo vibraram no Supre-
mo Tribunal com o resultado,
que pode abrir o caminho para a
revanche do chefe nas ckições de
1994. Eles ficaram satisfeitos
com o empate de 4 a 4 no julga-
mento do mandado de segurança
que pedia a restituição dos direi-
tos políticos de Collor. "Vamos

direto para a Casa da Dinda",
convocou o senador Ney Mara-

nhão. Apesar da longa duração
da sessão — mais de 10 horas
—, os senadores não abando-
ram o plenário. Anotavam voto
a voto o julgamento do manda-
do de segurança. Em um dos
intervalos, Ney Maranhãosn-
carregou-se de aliviar a fome dos
colegas, comprando sacos de pi-
poca na praça dos Três Poderes.

LUIZ ORLANDO CARNEIRO
Eram 23hl5 de segunda-feira,

depois de um longo voto do minis-
tro Moreira Alves favorável ao
mandado de segurança impetrado
por Fernando Collor, quando o
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luiz Octavio Gallot-
ti, teve de tomar a difícil decisão:
dar o quinto voto negando o pedi-
do, ou deferi-te, como acabou ocor-
rendo, provocando um inusitado
empate de quatro a quatro, que
deixou para três ministros do Supe-
rior Tribunal de Justiça a palavra
final sobre a condenação do ex-pre-
sidente à inabilitação, por oito anos,
para o exercício de qualquer função
pública.

O ministro Luiz Octavio Gallot-
ti, filho e neto de ministros do Su-
premo, teve ontem um dia tranqüi-
lo, seguro de que votara de acordo
com sua "consciência 

jurídica", con-
forme comentou com um de seus
interlocutores. Segundo um outro,
nem considerou a decisão a mais
difícil de sua vida de juiz, pois
já tinha formado sua opinião antes
do início do julgamento, não tendo
preparado voto escrito. Tomou al-
gumas notas durante os votos de
seus pares para melhor ordenar seu
pensamento e, quando as teu, (teu a
impressão — até para a taquigrafia
— de que estava proferindo um
voto escrito.

Regimento — Ao sentir, logo
no início do voto do ministro Néri
da Silveira, o antepenúltimo, con-
trário às pretensões de Collor, que
levaria o Supremo a um impasse, o
ministro Gallotti começou a confe-
rir o Regimento Interno do tribunal,
pois teria de resolver a questão do
desempate. Se na preliminar relativa
à necessidade de ter o STF maioria
absoluta (seis votos) para decidir a

dos como impedidos. E não se arre-
pende da iniciativa, tendo interpre-
tado, na hora, o regimento do
Supremo como devia fazer, na con-
dição de presidente.

O ministro Gallotti—da mesma
forma que os ministros Celso de
Mello, Moreira Alves e limar Gal-
vão — considerou que, pelo texto
constitucional (Artigo 52), Collor só
poderia ser condenado pelo Senado
a pena acessória de inabilitação pa-
ra o exercício de funções públicas, se
tivesse perdido o cargo, e não a ele
renunciado. Com quem conversou,
ontem, disse que sua posição é, sim-
plesmente, a de um integrante da
corte constitucional do país, surdo
às pressões políticas conjunturais.
Foi nomeado para o STF pelo pre-
sidente João Figueiredo, da mesma
forma que Néri da Silveira, que dele
discordou no julgamento de anteon-
tem. Da mesma forma que discor-
daram dois nomeados por Collor
(limar Galvão e Carlos Velloso) e os
três indicados por José Sarney (Pau-
lo Brossard e Sepúlveda Pertence
versus Celso de Mello).

Arnlldo Schutz — 6/12/93

rio, no caso da convocação dos mi-
nistros do STJ preferiu uma decisão
solitária. Em vez de convocar um,
resolveu oficiar ao STJ para esco-
lher três de seus ministros, o mesmo
número dos membros do STF da- Gallotti deu o voto do empate

Bisol: 
"vacas 

sagradas"

PORTO ALEGRE — Ao criticar
ontem a decisão do STF, o sena-
dor José Paulo Bisol (PSB-RS)
disse que o Brasil "vive momento
notável de resgate de dignidade
mas vêm essas coisas, sempre fei-
tas por essas vacas sagradas, por
esses príncipes encantados"."Não dá para agüentar esses altos
próceres, que são antiquados, de-
feituosos, feios. Se auto-julgam
maravilhosos, sacerdotais, mas
não acompanham os tempos, vi-
vem afastados da realidade social,
da história, do tempo. Tem que
acabar com esse tribunal (STF),
tem que fazer uma coisa diferen-
te", protestou Bisol.

Desembargador aposentado,
Bisol considerou "lamentável" a
decisão do Supremo e disse que os
quatro ministros favoráveis ao
mandado de segurança de Collor
são "incultos na questão da justi-
ça política — um tema atualíssi-
mo, sob exame de universidades,
com tratados e ensaios — e que é
vista como um tipo de justiça
mais importante que a justiça ju-
rídica", disse Bisol.

Como repercussão da decisão,
do STF, Bisol prevê 

"um 
processo

de corrosão da moralidade". "As

pessoas ficarão com a visão de
que esse país é mesmo para os

Collor, que esse é um país desgra-
çado. Ê muito ruim para os brasi-
leiros, que até agora viviam mo-
mentos notáveis de restauração
da dignidade."

Para Bisol, apesar de ter sido o
ministro Paulo Brossard o único
(votação sete a um) contrário à
aceitação do recurso de Collor —
uma das preliminares examinadas
antes do julgamento —, "Bros-
sard era o único que estava com a
razão porque a Constituição, nos
delitos do presidente, excluiu cia-
ramente o STF e criou o tribunal
especial, que é o Senado. A deci-
são do Senado é irrecorrível e não
poderia ser revista pelo STF. O
constituinte de 1988 colocou o Se-
nado como última decisão e é
uma decisão de justiça política e
não jurídica", disse, numa entre-
vista telefônica à Rádio Gaúcha,
de Porto Alegre.

" A justiça jurídica é indivi-
dual, a justiça política é diferente.
Os quatro ministros que votaram
a favor do Collor são antiquados,
formalistas e não têm a menor
sensibilidade para a justiça políti-
ca. E isso é muito triste porque os
resultados são péssimos", acusou
Bisol. O senador estranhou tam-
bém a morosidade do STF. "A

Justiça é um cágado mesmo."

Voce nunca viu tanta alegria

com tão 
pouco 

cacau.
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Parlamentares temem exemplo de impunidade

Decisão da Justiça sobre Collor pode abrir precedente para a renúncia de deputados que estão para ser cassados por corrupção
1RASÍLIA — A decisão do Su- porque a sessão que suspendeu os JamjrHittkr ae/1/93 jamiTBinar—30/10/92 jáfnii Bittar—12/5/93 10/7/92BRASÍLIA

premo Tribunal Federal de não ra-
;• tificar a suspensão dos direitos po-líticos do ex-presidente Fernando
: Collor de Mello, aprovada em 29
: de dezembro de 1992 por 78 dos 81
| senadores, provocou no Legislativo
: uma forte reação contra o Judiciá-
: rio. "Estou 

perplexo. Foi uma mar-
i cha-à-ré no ciclo de moralização",

protestou o presidente do PPR, se-
í nador Esperidião Amin (SC). Para

o vice-presidente da CPI do Orça-
i: mento, deputado Odacir Klein
i (PMDB-RS), o Supremo está ensi-
; nando o caminho das pedras para a
i impunidade: "Agora, basta renun-
; ciar para não ser cassado e não
: perder os direitos políticos, voltan-
; do ao Congresso para garantir a
: imunidade parlamentar."
; Em conversa com um grupo de
i parlamentares, o líder do governo,
:• senador Pedro Simon (PMDB-RS),

não poupou o Supremo: "Temo
•í que o Tribunal tenha contribuído

para legitimar a impunidade." Sua
: avaliação é de que, se o STF manti-
: ver os direitos políticos de Collor,
j isso vai eqüivaler a uma absolvição.
: É que, na prática, Collor não será
| julgado pelos crimes comuns a tem-
: po de impedir sua eleição para o
\ Congresso, o que lhe garantirá a
: imunidade parlamentar. Esta hipó-
: tese levou o deputado Paulo Delga-

do (PT-MG) a uma previsão sinis-
i: tra para os efeitos da conduta do
;i Supremo. "Se os tribunais não fize-
iram justiça, o povo pode quererfazer com as próprias mãos".
L Controvérsia — O senador
: Elcio Alvares (PFL-ES), alertou
| para o perigo da controvérsia. "É a
: primeira vez que a opinião pública
^questiona uma decisão do Supre-
; mo", constatou o senador. O depu-
j tado Benito Gama (PFL-BA), que
j presidiu a CPI do PC, também não
; conseguia esconder seu desaponta-'mento. "Tenho opinião, mas não
quero ser indelicaao porque não é
hora de tumultuar", repetia.

O deputado Miro Teixeira
(PDT-RJ) reconhece que a falta de
decisão evidenciada pelo empate
acabou frustrando todo mundo, até

direitos políticos de Collor foi pre-
sidida por um ministro do Supre-
mo, Moreira Alves. "Desse 

jeito é
melhor que se retire do STF a prer-
rogativa de presidir o Senado na
sessão de julgamento do presidente
da República", provocou Miro, ao
que o sempre sereno senador Êlcio
Alvares emendou: "É. Teria sido
melhor deixar o senador Mauro
Benevides presidindo aquela ses-
são". Miro não acredita que a deci-
são do Tribunal acabe produzindo
algum efeito de vindita contra o
Judiciário, mas alertou: "Como ci-
dadãos, temos o direito de protes-
tar contra a morosidade na condu-
ção do processo-crime contra
Collor e, ao mesmo tempo, contra
esta ausência dè decisão que au-
menta a instabilidade política do
país".

Vitória — O senador Gérson
Camata (PPR-ES) sintetizou sua
avaliação numa ironia: "Esta foi a
primeira vitória do Collor desde o
impeachment". Este também é o en-
tejidimento do deputado Vivaldo
Barbosa (PDT-RJ), que qualificou
de "desastrada" a decisão do Su-
premo. 

"Esta decisão é um desastre
que interfere na vida política do
país, a exemplo de definições ante-
riores em que o STF permitiu a
reeleição do governador Joaquim
Roriz e deu domicílio eleitoral para
o senador José Sarney (PMDB-
AP)", condenou.

O relator da CPI do Orçamento,
deputado Roberto Magalhães
(PFL-PE), considera que este episó-
dio vai levar "à 

proliferação do
desencanto com a política e agravar
o quadro de descrédito que já exis-
te". Os senadores Josaphat Mari-
nho (PFL-BA) e Jarbas Passarinho
(PPR-PA) foram dos poucos que
saudaram a decisão. Josaphat lem-
brava que votou contra o impeacli-
ment, por achar que ele não tinha
efeito legal após a renúncia de Col-
lor. "Eu não estava todo errado
quando sustentei que o Senado não
poderia votar o impeachment", co-
mentou Passarinho.
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Simon: impunidade legitimada Álvares: uma decisão inédita
¦¦^9

O presidente da ABI, Barbosa
Lima Sobrinho, e o ex-presidente
da OAB Marcelo Lavenère, figu-
ras de alto destaque no processo
de impeachment do ex-presidente
Fernando Collor, entraram com
agravo regimental contra a deci-
são do Supremo Tribunal Federal
(STF). O agravo argumenta que o
Supremo não poderia convocar
três juizes do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) para desempatar
o julgamento do mandado de se-
gurança de Collor contra a sus-
pensão de seus direitos políticos
por oito anos. E defende que, co-
mo o mandado não foi concedido
por seis votos do Supremo (maio-
ria simples), a cassação de Collor
deveria ser mantida.

"A Constituição Federal em
vigor, ao atribuir ao Supremo

Agravo contesta decisão do Supremo

Tribunal Federal a função de
guarda da Constituição, deu-lhe
competência exclusiva de proces-
sar e julgar, originariamente, o
mandado de segurança contra ato
da Mesa do Senado Federal (Arti-
go 102,1, "d")", diz o texto, ende-
reçado ao presidente do STF e
assinado também por Evandro
Lins e Silva e Fábio Konder
Comparato, advogados do Sena-
do. Os signatários pedem que o
agravo seja apreciado pelo plená-
rio do Supremo, incluindo os três
juizes que se declararam impedi-
dos para julgar (Francisco Rezek,
Marco Aurélio de Mello e Sidney
Sanches).

Lavenère 6 Barbosa Lima So-
brinho lembram que 

"o Supremo
não conhece, em sua composição
constitucional, juizes suplentes ou

substitutos". "Juiz do Supremo é
diferente de qualquer outro, por-
que o Tribunal Maior é um poder
da República, cujo papel político
só através dele e de seus ministros
pode ser desempenhado", afir-
mam ps signatários. "No caso,
especialmente, cuida-se da mais
importante causa constitucional
já julgada na história do tribunal,
envolvendo o impeachment do
presidente da República." A con-
testação vai ainda mais longe: a
convocação de juizes estranhos ao
Supremo não é prevista na Cons-
tituição, "nem em qualquer lei e,
se esta assim determinasse, seria
perdidamente inconstitucional".

Classificando a decisão do Su-
premo de uma "exorbitância 

ju-
risdicional incontestável", os sig-
natários propõem que a solução

para o empate poderia ser encon-
trada numa interpretação análoga
do Artigo 205 do Regimento In-
terno do Supremo: como o man-
dado não foi concedido, "prevaje-
ce o ato impugnado", ou seja,
Collor continuaria com seus direi-
tos políticos cassados.

Os signatários do agravo regi-
mental contestam ainda a questão
do quorum. Eles acreditam que o
ato do Senado só poderia ser de-
clarado inconstitucional por seis
votos do Supremo, o que signifi-
caria maioria simples. "Se lei Çe-
deral só pode ter sua inconstitu-
cionalidade declarada por meio
de quorum qualificado (seis votos
do Supremo), parece claro que
um ato do Senado só pode ter
essa inconstitucionalidade decla-
rada pelo mesmo quorum." ii
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H A NOSSA EXPERIÊNCIA DE 153 ANOS
VALE A SUA VIAGEM

i

EUROPA
BAIXA ESTAÇÃO
10 magníficas excursões
para conhecer as belezas
c a História do Velho Continente,
num contacto estreito
com suas antigas civilizações.
A Europa, com sua riqueza cultural
c com o brilho e a atração dos seus
espetáculos, exerce sobre todos
um fascfnio irresistível.

PORTUGAL
PAÍS DE FÉRIAS
Estadias nas principais regiões
e pontos turísticos de Portugal.
Circuitos em ônibus de turismo
com guia, aluguer de carros
a preços especiais e reservas nas
POUSADAS DE PORTUGAL,
em locais de rara beleza,
para descobrir os hábitos
e as tradições lusas. "

CRUZEIROS DE VERÃO
Férias ideais: Sol, piscina,
noites animadas e sociais
ou tempo de repouso
entre o céu e o mar.
Saldas do Brasil
em dois luxuosos navios europeus:
EUGÊNIO COSTA e COSTA MARINA.

AMÉRICA
Todo o maravilhoso Mundo dos
Estados Unidos, Canadíc México,
desde a Flórida, com a fantasia de
WALT DISNEY WORLD*
ao Velho Oeste na Califórnia,
passando pelas grandes metrópoles
americanas, e o charme canadense.

AMÉRICA DO SUL
A imponência da Cordilheira Andina,
com as suas neves eternas
e os grandes lagos. *
O conforto de navegar entre canais
e Glaciares como o Estreito de
Magalhães, o Canal de Beagle,
as Geleiras Garibaldi c Agostini
e a Lagoa San Rafael, nos navios
AUSTRALIS e SKORPIOSI e II.

Solidte*nos os programas com informações
detalhadas para estas viagens e outras
excursões para os mais variados destinos.

uHfeu

Rio de Janeiro: México, 21 - Tel: 217-1840
Visconde de Pirajá, 547 -Tel: 511-1840

São Paulo: Brig. Faria Lima, 1501 ¦ Tel: 814-0444

Depois de ter comemorado
na Casa da Dinda, com uma
festa que só acabou as 3h da
madrugada de ontem, o resulta-
do do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que garantiu o adia-
mento da decisão sobre a
recuperação de seus direitos po-
líticos, o ex-presidente Fernan-
do Collor decidiu calar-se até a
decisão Final dos ministros do *
Superior Tribunal de Justiça
(STJ)."Agora não pode cair uma
caneta da mesa", brincou um
amigo do ej^aresidente, numa
referência â necessidade de Col-
lor não fazer um movimento em
falso que possa prejudicar o re-
sultado, que na avaliação de
seus aliados foi muito bom para
ele.

Ontem, Collor só saiu de casa
para ir até a biblioteca, onde

diariamente recebe pessoas, lê e
fala ao telefone. O ex-presidente
teve longa conversa com seus
advogados, Evaristo de Mores
Filho, Cláudio Lacombe e Fer-
nando Neves. Nenhum dos três
revelou o que trataram com seu
cliente. Apenas Lacombe fez um
comentário sucinto sobre a deci-
são do STF: "Foi melhor do
que perder". Ele acredita que
não deverá haver diferença en-
tre os votos dos ministros do
STF e do STJ.

Entre os amigos de Collor, a
expectativa é de que o STJ deci-
da favoravelmente à recupera-
ção de seus direitos políticos,
cassados pelo Senado no pro-
cesso de impeachment. Eles ra-
ciocinam que, por ser um tribu-
nal de justiça, o STJ é muito
menos sensível aos aspectos po-
líticos do processo do que o
STF.

Justiça abre mais um

processo 
contra PC

B

O caderno que faz parte
da cultura do país JORNAL DO BRASIL

BRASÍLIA — A Procuradoria
da República no Distrito Federal
ofereceu ontem denúncia contra
Paulò César Farias, o piloto Jorge
Bandeira e o testa-de-ferro da em-
presa Miami Leasing, Ironildes
Teixeira. Os três foram enquadra-
dos na lei do colarinho branco e
serão.processados na 10a Vara Fe-
deral por crime de evasão de divi-
sas e declaração falsa na realiza-
ção de contrato cambial. PC
Farias e seus cúmplices são acusa-
dos de montarem um esquema
fraudulento de leasing de aviões
para enviar irregularmente di-
nheiro ao exterior.

De acordo com a denúncia do
Ministério Público, PC conseguiu
expatriar pelo menos USS 530 mil
ao operar um sistema de auto-lea-
sing. Cerca de USS 405 mil foram
enviados ao exterior pelo Banco
Mercantil de Crédito (BMC) e
outros USS 125 mil por intermé-
dio do Bancesa. A empresa Brasil
Jet Táxi Aéreo, de propriedade de
PC Farias e Jorge Bandeira, re-
passava recursos para a Miami
Leasing nos Estados Unidos, diri-
gida por Ironildes Teixeira em no-
me de PC. A remessa de dinheiro
simulf^a o pagamento pelo uso

de dois jatos: o Lear Jet 55 (Mor-
cego Negro), e o HS-125.800.

Ao denunciar PC e seus cúm-
plices, a Procuradoria da Repú-
blica anexou ao processo cópias
de documentos comprovando que
PC é o verdadeiro dono da Miami
Leasing. Uma das principais pro-
vas é um oficio do escritório No-
ronha Advogados em que a tran-
sação irregular de leasing aparece
descrita com detalhes. Com a de-
núncia do Ministério Público, o
inquérito sobre evasão de divisas
se transformou em processo cri-
minai. Foi nesse caso que o juiz
Pedro Paulo Castelo Branco, titu-
lar da 10a Vara Federal, decretou
a segunda prisão preventiva de
PC e Bandeira. Com a prisão do
tesoureiro de Collor, a Procura-
doria da República tinha cinco
dias para oferecer a denúncia con-
tra PC.

O prisioneiro Paulo César Fa-
rias recebeu ontem intimação pa-
ra prestar depoimento em outro
processo. Amanhã, PC irá à 10a
Vara Federal rebater as acusações
de que sonegou USS 1,7 milhão
no pagamento de impostos da
Brasil Jet.

O advogado Paulo Goldrajch,
que representa os autores e atores
da minissérie O marajá, vai entrar
com outro recurso, desta vez no
Supremo Tribunal Federal, para
que a novela da Rede Manchete
seja levada ao ar. O advogado
tem 15 dias para entrar com o
recurso especial, a partir da publi-
cação no Diário Oficial do resul-
tado do julgamento na T Vara
Cível, que manteve ontem, por
dois votos a um, a liminar em
favor do ex-presidente Fernando
Collor.

Ontem foram votados, na 7a
Vara Cível, dois mandados de se-
gurança — de n° 673 e 687. Nos
dois, o resultado foi o mesmo: o
desembargador Humberto Perri4
votou a favor, enquanto os de-
sembargadores Salim Saker e Pes-
tana de Aguiar votaram contra o
mandado, mantendo a minissérie
fora do ar. Apesar disto, segundo

o advogado Paulo Goldrajch,
com o recurso ao STF há a chan-
ce de O marajá ser liberado. ^

O diretor-geral da Rede Man-
chete, Fernando Barbosa Lima,
disse que não tinha espSfónças üe
vitória na Justiça do Rio. "Mas,
de qualquer forma, acho um ab-
surdo o povo não poder conhecer
detalhes da história do seu país.
Vamos continuar tentando o di-
reito de exibir a novela e nosso
advogado, Seabra Fagundes, vai
recorrer à Justiçd*em Brasília." .

• Para o diretor da novela, Mar-
cos Schechtman, também nao
houve surpresa. "Não fico nem
perplexo, porque o resto de per-
plexidade que tinha foi embora
ontem (segunda-feira), quanefc
deu empate a votação do Supre-
mo Tribunal Federal no processo
de inelegibilidade do Collor. Este
é um país completamente sem ver-
gonha na cara", disse.

Quorum 
bem 

pago

¦ Parlamentares

poderão ganhar
extra na revisão
ILIMAR FRANCO
"D ara garantir o quorum da
r revisão constitucional nos
meses de janeiro e fevereiro, as
lideranças pró-revisão estão
defendendo o pagamento de
uma ajuda de custo para depu-
tados e senadores. O pagamen-
to dos parlamentares, para que
eles venham a Brasília votar as
mudanças constitucionais,
ocupou parte da reunião de lí-
deres no gabinete do senador
Humberto Lucena (PMDB-
PB). Na reunião, foi, bombar-
deada a tese do presidente da
Câmara, Inocêncio Oliveira
(PFL-PE), de prorrogar os tra-
balhos do Congresso sem pa-
gamentos de extras."Tem 

que ter convocação
extraordinária", defendeu o lí-
der do PFL, deputado Luiz
Eduardo Magalhães (BA)."Sem isso, os parlamentares
vão ficar desestimulados",
emendou Lucena. Com a pror-
rogação dos trabalhos, preten-

dida por Inocêncio, o Congres-
so não teria nenhum gasto a
mais com a revisão. Mas, se
prevalecer a tese da convoca-
ção extraordinária, os gastos
públicos adicionais com a revi-
são devem chegar a CR$ 1,1
bilhão só com os salários dos
parlamentares. O salário bruto
dos deputados e senadores em
dezembro é de CR$
885.688,16. Em janeiro, data-
base dos servidores públicos
federais, os salários de parla-
mentares devem pular para
CRS 2.550.761,00.

O Congresso Nacional
prorrogou até o próximo dia
14 o prazo de entrega de emen-
das à revisão constitucional.
Até o início da noite de ontem,
já haviam sido registradas mais
de 5.000 propostas — muitas
subscritas por parlamentares
envolvidos no escândalo do
Orçamento, como os depu-
tados Genebaldo Correia
(PMDB-BA), Pedro Irujo
(PMDB-BA), Salatiel Carva-
lho (PP-PE), Eraldo Tinoco
(PFL-BA) e Osmânio Pereira
(PSDB-MG).
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Segundo o ministro Canhim, Itamar quis,
com o decreto que criou a comissão, dar
"uma resposta à sociedade"

Comissão vai investigar o Executivo

¦ Grupo de técnicos dará apoio à CPI e poderá até suspender licitações fraudulentas
2JI Brasília — O presidente Ita-
•Vint» nr<n<*«s-kii MOJShar Franco assinou decreto, na

Áftoite de segunda-feira, criando
Comissão especial formada por
tjclnco técnicos e destinada a exe-
Kcutar diligências e investigações

Executivo, de interesse do
•gÇongresso Nacional, sobretudo

ia CPI do Orçamento. A comis-
ão será presidida pelo ministro-

Ehefe da Secretaria de Adminis-
pração Federal (SAF), general
MRomildo Canhim, e vai atuar
Sempre que houver indícios de

^irregularidades em órgãos da
Éàdministração direta e indireta
fdo governo.

jfe Entre as prioridades da co-
jjmissào, segundo Canhim, estão
Üm

as denúncias de superfatura-
mento de obras públicas e de
envolvimento de funcionários
do Executivo com o esquema de
corrupção na Comissão Mista
de Orçamento do Congresso.

Canhim reuniu-se ontem com
o líder do governo no Senado,
Pedro Simon (PMDB-RS), e
com o vice-presidente da CPI do
Orçamento, Odacyr Klein
(PMDB-RS), explicando que a
comissão será formada por téc-
nicos do Tribunal de Contas da
União (TCU), da área de Orça-
mento e de Controle Interno.
Quanto aos nomes dos técnicos
que vão compor a comissão, o
ministro disse que vai sugeri-los

Brasília — Evandro Teixeira

>¦Crislene reforçou suspeita de crime passional levantada pela policia. n

Delegado e secretário

^divergem sobre crime

.. BRASÍLIA — Depois do depoi-
mento, na manhã de ontem, da
advogada Crislene Lima de OÚvei-
ra, amante do economista José
Carlos Alves dos Santos, o titular
da Delegacia de Homicídios, Pedro
Ribeiro, disse ter confirmado a
principal suspeita sobre o assassina-
to de Ana Elizabeth Lofrano dos
Santos: "José Carlos era tão apai-" 
xonado por Crislene a ponto de ter
mandado matar sua mulfier, Ana"Elizabeth". Na véspera, o secretário'«Je Segurança do Distrito Federal,"'João 

Brochado disse acreditar que" Beth foi morta porque sabia demais
que desconfiava de que José Car-

Jos teria sofrido pressão para matar
a mulher.

Crislene disse ao delegado ter
tido um namoro com o estudante
yílex Gomes da Silva. O nome do'estudante 

já havia sido citado pelo"detetive Lindauro da Silva, contra-
lado por José Carlos para seguir os

.'passos da amante e, depois, para"ihatar Ana Elizabeth com o mecâ-"Jdco 
Valdei José de Sousa.

. . Para a polícia, os dois depoi-
¦i:

mentos confirmam também que
Lindauro prestou serviços a José
Carlos entre dezembro de 1990 e
julho de 1992. Segundo Lindauro,
José Carlos chegou a ver Crislene
trocando beijos com Alex, em ju-
nho de 1992, e quis atear fogo no
carro onde estava o casal.

O delegado Pedro Ribeiro disse
que só não conseguiu confirmar
que o pai da filha de Crislene, lsa-
bel Cristina Rodrigues, 2 anos, é
José Carlos. Crislene disse que a
filha é do comerciante Edgar Perei-
ra da Silva. Em seu depoimento,
Edgar ifêgou a paternidade e disse
que teve relações sexuais com Cris-
Iene apenas uma vez. "Continuo
achando que o pai é José Carlos",
desconfia o delegado.

No depoimentos de ontem, ela
repetiu que no dia do crime ouviu
de José Carlos, por telefone, que à
noite ele teria uma conversa defini-
tiva com a mulher e desfaria o
casamento. Crislene admitiu que
José Carlos lhe disse que jantaria na
noite do crime com Ana Elizabeth.

Imbatível:
no preço, nas atrações,

/10 conforto,e principalmente na qualidade I

Saldas: Dezembro/26
Janeiro/14 e 21 - Fevereiro/04

Antes de decidir,
ANALISE E COMPARE!'Duração: 17 das, com:"CocktaN de Confraternização no Rio,

antes do embarque.*Tour de compras;"Vista a Fort Lauderdatee seus canais;Alojamento em Orlando: Hotel Suíe-Uixo;"Café da manhã americ ano emtodaavlagemfJantam: Medevai Times e Fòrt Liberty;VWta a Roüe 0'Gradies;02 dks de visita aDfeneyworid;*02 das de vista aEpcotCenter;*01 da visita a MGMStudios;*01 da vMa a Universal SiucHos;*01 davislaaBuschGaidens;•Visita a FortUberty,Visita a Lake Buena Vista;Shopping VMage;Visita ao KENNEDY SPACE CEN1ER;*Tour de Compras em Orlando;Passeio de barco pela Bafa de H/Bami;
Acompanhamento de guia brasileiro durante
toda a viagem, além de uma eficiente equipe

de supervisão em Miami e Orlando.

Parcelamento
ou
financiamento

bfcizilkifi iMomotion cento1
H\S* Pça Floriano, 51/17° and - Cinelandia

Tel.: (021) 220-8870

ao presidente Itamar, a quem
caberá a nomeação. Ao final da
reunião, Odacyr Klein anunciou
que encaminhará o assunto ao
presidente da CPI do Orçamen-
to, senador Jarbas Passarinho
(PPR-PA), que ontem estava em
viagem a São Paulo.

As investigações da comis-
são, segundo Canhim, começa-
rão assim que a CPI do Orça-
mento enviar os documentos
relativos a irregularidades de-
tectadas no Executivo, o que de-
ve acontecer nos próximos dias."No momento, nossa priorida-
de é colaborar com a CPI. Mas
isso não significa que a apura-
ção vá parar com o fim da

CPI", disse. Canhim explicou
que os poderes da comissão sào
muito amplos, e vão atingir até
mesmo as empresas estatais do
governo.

Sobre a decisão de Itamar de
criar a comissão, Canhim defi-
niu-a como "uma resposta à so-
ciedade".

Além de investigar denúncias
de irregularidades, a comissão es-
pecial terá poder para suspender
concorrências fraudulentas, ins-
taurar sindicâncias e inquéritos
administrativos e propor ao pre-
sidente da República a apresenta-
ção de projetos ao Legislativo que
sejam do interesse público.

Os militares inquietos

¦ Já se fala em

golpe, cassação

e até triunvirato

PORTO 
ALEGRE — A su-

cessão de escândalos de
corrupção no Congresso Nacio-
nal está provocando uma cres-
cente mobilização de entidades
de militares da reserva, e até de
militares da ativa, não só para
punição dos politicos corruptos,
mas crescentemente em favor de
um golpe, seja dado pelo pró-
prio presidente Itamar Franco
ou iniciado por generais e ofí-
ciais da ativa. As' propostas já
falam cm cassação de todos os
parlamentares, sem exceção, fe-
chamento do Congresso e Judi-
ciário, criação de uma CGI (Co-
missão Geral de Investigações) e
até de um triunvirato de poder
em substituição a Itamar Fran-
co, entre outras.

O coronel R/l Péricles da Cu-
nha revelou ontem ter recebido
carta do ex-chefe do Serviço Na-
cional de Informações (SNI), ge-
neral Sebastião Castro, que con-
tou, como exemplo dessa
crescente mobilização em favor de
um golpe, da existência de uma
grande 

"articulação entre peque-
nos e médios empresários junto
com militares em São Paulo".

Fax — No Rio, o Clube
Militar — histórico centro de
agitação militar — cedeu a sala
1210 da sua sede na Avenida
Rio Branco para os trabalhos da
Comissão de Cooperação (enti-
dade que reúne oito entidades de
militares da reserva e dois movi-
mentos cívicos), conforme revela
documento confidencial de uma
das suas reuniões.

Ontem, começou a circular,
pelo país, um fax do Movimento
de Salvação Nacional, que é li-
derado pelo general Euclydes
Figueiredo (irmão do ex-presi-

dente-general João Figueiredo),
no Rio. O fax defende a renún-
cia de Itamar Franco, a instau-
ração de um triunvirato militar,
recesso do Congresso Nacional
por tempo indeterminado, con-
vocação de uma nova Consti-
tuinte, após a qual seriam reali-
zadas eleições gerais.

Manifestação — Há cerca
de um mês, o comandante Mili-
tar do Leste, general Bayma De-
nis, conseguiu evitar, após muita
insistência, que ocorresse uma
manifestação de protesto de ofí-
ciais da ativa e familiares no
Realengo, no Rio de Janeiro,
contra a corrupção dos políticos
e exigindo providências.

Nos últimos meses, as mani-
festações de apoio de telespecta-
dores transformou numa das es-
trelas locais da TV Pampa, em
Porto Alegre, o comandante da
Marinha Dario Giordano — há
cinco meses preso por 10 dias
por ofensas ao presidente Itamar
Franco. Sua popularidade é cre-
ditada ao lixão — um arquivo
de computador com notícias de
corrupção de políticos.

Suas denúncias obrigaram o
deputado Luís Ponte a vir a Por-
to Alegra para contestar as acu-
sações. Vários fax são frenética e
quase diariamente trocados en-
tre as entidades de militares da
reserva. O fax de ontem do Mo-
vimento de Salvação Nacional
pede a sua ampla divulgação e
afirma, ao final: "A 

partir de
agora, vamos submergir; volta-
remos à tona no dia da deci-
são .

O Movimento Guararapes,
de Fortaleza, divulgou no últi-
mo dia % novo manifesto, em
que pede que o presidente Ita-
mar Franco chame as Forças
Armadas e, "num ato institucio-
nal, intervenha nos outros dois
poderes e, por decreto, salve a
Nação do caos".
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CRUZEIRO CARNAVAL
NAVIO COLUMBUS CARAVELLE

10 Dias, saindo do Rio, parte aérea pela VARIG
incluída. Saída dia 12/Fev. 03 dias em
Montevidéu, antes do embarque no

navio, com hotel, café da manhã e traslados
aeroporto / hotel / porto incluídos. Embarque dia

15 / Fev. com destino a Punta Del Este, Rió
Grande, Paranaguá, Santos e Rio, chegando dia

21/Fev.
11 X US$ 189,00

Não haverá Carnaval a bordo. Descanso total.

DISNEY EÇONOMAGIC

Jan/fev 14 dias. Passagem aérea + hotel+
ingressos + traslado?seguro + city tour + guia
11 X US$190,00

Acomodado Apto. Quádruplo

ARUBA COM VARIG

5 noites de hotel com café de manhã, traslados
e parte aérea incluídos.

11X US$120,00
Acomodafio Apto. Quádruplo

Ifl CANCON COM VARIG
7 noites de hotel e parte aérea. Acomodação em

apto. duplo.
11 X US$151,00

Opcional a Miami, com 4 noites de hotel
e parte aérea incluídos

+11 X US$40,00

PASSAGENS AÉREAS* BÔNUS
SURPRESA

Miami 11X US$69,00
Nova York 11 X US$104,00
loi Angeles 11X US$92,00

Buenos Aires 11X US$28,00
Bruxelas 11X US$92,00
Tel Aviv 11X US$173,00

Madrid 11 xU$ 77,00

financiamento por CattAo de Crédito.

A DIFERENÇA ENTRE VIAJAR E VIAJAR BEM
«UA0AQUITAN0A 50-P/WVW
292-1212 Preço* por pcuoa
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Mobi, o receptor instantâneo de mensagens, está cada vez mais presente
na sua vida. Com ele, você conta com informações como cotações do
dólar, principais índices econômicos e boletins
informativos. Tudo isso com excelente qualidade
de serviços e a maior cobertura do mercado, que
agora inclui também Petrópolis e. em breve,
Teresópolis.
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Mobi
0 KNSACEHtO INSTANTÂNEO.
507-1417
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Caribe no Eugênio Costa

Possibilidade
dc compras em Miami.

Shtnvs típicos do Caribe
com artistas locais.

m> m>
Escala musical cm

New Orleatis.
m> «> «•

Presença da
ÇJnit/ítiotia/^j/íizà íjftattt/

a bordo durante a viagem.

CARIBE TOTAL
32 DIAS
De 7 Janeiro a 8 Fevereiro
Rio/ Salvador/ Maceió/
Barbados/ St. Maarten/ Nassau /
Miami/ New Orieans/
Piaya dei Carmen/ Cozumel (Cancun)/
Curaçao/ Recife/ Rio
A partir de
US$6.770.em cabine dupla, por pessoa, cat. 3.

GRÁTIS
3" v 4" U'ilos altos

Conheça as belezas
de Cancun, curta o
melhor do Jazz em
New Orieans e
faça suas melhores
compras em|Míami.
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Equipe de recreação
infantil e adulta.

m> «¦
Gastronomia internacional

comandada por
renomados cliefs.

m> •mo ¦•»>
Torneios de tênis,

basquete e vôlei na
quadra de esportes.

«>
Cassino a bordo.

Reserve ja sua

cabine no cruzeiro

mais espetacular

deste verão.

MARÍTIMO - AEREO
15 DIAS

Embarque no Rio 07/01/94
Desembarque em Miami 21/01/94

(Avião MIA/RIO incluído)
A partir de

!$ 3.350cabine dupla, por pessoa, cat. 3

AERO - MARÍTIMO
18 DIAS

Embarque em Miami 22/01/94
Desembarque no Rio 0Q/02/94

(Avião RIO/MIA incluído)
A partir de

US$ 4.090em cabino dupla, por pessoa, cat. 3

Consulte seu agente de viagens ou:
•^4Q0CIUR-LINEA"C

RIO DE JANEIRO v
A v. Rio Branco, 134-10" andar -Tel.: (021) 224-6167
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|4genda 
liga José Carlos, PC

*'3m 
Ex-assessor movimentou US$ 100 milhões de 1989 a 1991, em CDBs e Fundão

mm

m mm

c.a

Investigações poderão
envolver ainda o
ex-presidente Fernando Collor

e 
'anões'

•53 BRASÍLIA — O deputado Rob-
pton Tuma (PL-SP) concluiu seu
j-jjelatório sobre a agenda telefôni-
«joa do ex-assessor do Senado, José
.".¦Carlos Alves dos Santos. Pela re-
'lação de telefonemas dados, José
SÇarlos tinha íntima relação com
ídorge Bandeira, sócio de PC Fa-

§as 

na Brasil Jet, e com os os sete
wes envolvidos nas fraudes da
omissão de Orçamento. "Os

Wtois esquemas estão interliga-
UJosY disse Tuma.
SSL Segundo o deputado, José
jfarlos registrava na agenda tele-
ppniça também suas aplicações fi-
ananceiras. De acordo com os lan-

imentos, ele movimentou de
)89 a 1991 mais de US$ 100

w

milhões, aplicados em CDBs e no
Fundão. O ex-assessor do Senado
teria uma aplicação mensal de
US$ 1 milhão, fora os rendimen-
tos, nesse período.

A Subcomissão de Bancos da
CPI do Orçamento apresentará
hoje um relatório, mostrando de
onde saíram os recursos das apli-
cações financeiras de José Carlos,
para determinar se eram verbas
desviadas do orçamento.

O material encontrado nos dis-
quetes envolvendo parlamentares,
ministros e governadores com a
empreiteira Norberto Odebrecht
será usado para justificar a con-
vocação de Paulo César Farias
para depor dia 13 na CPI do Or-

Brasília—Evandro Teixeira

Crislene reforçou suspeita de crime passional levantada pela policia

:l)elegado e secretário
£• J

divergem sobre crime

BRASÍLIA — Depois do depoi-
mento, na manhã de ontem, da
advogada Crislene Lima de Olivei-
ra, amante do economista José
Carlos Alves dos Santos, o titular
da Delegacia de Homicídios, Pedro
•Ribeiro, disse ter confirmado a

..principal suspeita sobre o assassina-
to de Ana Elizabeth Lofrano dos

..Santos: "José Carlos era tão apai-

..Xonado por Crislene a ponto de ter
^andado matar sua mulher, Ana
.Elizabeth". Na véspera, o secretário
de Segurança do Distrito Federal,

,João Brochado disse acreditar que
;íieth foi morta porque sabia demais
»que desconfiava de que José Car-

jps teria sofrido pressão para matar
.^mulher.

Crislene disse ao delegado ter
tido um namoro com o estudante

ij^lex Gomes da Silva. O nome do
nestudante já havia sido citado pelo
detetive Lindauro da Silva, contra-

J#do por José Carlos para seguir os
,-passos da amante e, depois, para
matar Ana Elizabeth com o mecâ-

jQjco Valdei José de Sousa,
ai? Para a polícia, os dois depôi-

mentos confirmam também que
Lindauro prestou serviços a José
Carlos entre dezembro de 1990 e
julho de 1992. Segundo Lindauro,
José Carlos chegou a ver Crislene
trocando beijos com Alex, em ju-
nho de 1992, e quis atear fogo no
carro onde estava o casal.

O delegado Pedro Ribeiro disse
que só não conseguiu confirmar
que o pai da filha de Crislene, Isa-
bel Cristina Rodrigues, 2 anos, é
José Carlos. Crislene disse que a
filha é do comerciante Edgar Perei-
ra da Silva. Em seu depoimento,
Edgar negou a paternidade e disse
que teve relações sexuais com Cris-
Iene apenas uma vez. "Continuo
achando que o pai é José Carlos",
desconfia o delegado.

No depoimentos de ontem, ela
repetiu que no dia do crime ouviu
de José Carlos, por telefone, que à
noite ele teria uma conversa defini-
tiva com a mulher e desfaria o
casamento. Crislene admitiu que
José Carlos lhe disse que jantaria na
noite do crime com Ana Elizabeth.

çamento. O requerimento de con-
vocação de PC será votado hoje,
em reunião marcada para as
9h30. "Os esquemas de PC e da
Comissão de Orçamento estão in-
tergados", disse o deputado Mo-
roni Torgan (PSDB-CE), que pas-
sou a tarde de ontem em
diligências na Polícia Federal.

PC seria o "TIO", citado em
vários documentos da Odebrecht
como uma importante autoridade
encarregada de liberação das ver-
bas dentro do esquema das em-
preiteiras. As investigações pode-
rão envolver ainda o
ex-presidente Fernando Collor,
que pelas investigações teria o

Itamar cria

investigar o

BRASÍLIA — O presidente Ita-*
mar Franco assinou decreto, na
noite de segunda-feira, criando co-
missão especial formada por cinco
técnicos e destinada a executar di-
ligências e investigações no Execu-
tivo, de interesse do Congresso
Nacional, sobretudo da CPI do
Orçamento. A comissão será pre-
sidida pelo ministro-chefe da Se-
cretaria de Administração Federal
(SAF), general Romildo Canhim,
e vai atuar sempre que houver in-
dícios de irregularidades em ór-
gãos da administração direta e in-
direta do governo.

Entre as prioridades da comis-
são, segundo Canhim, estão as de-
núncias de superfaturamento de
obras públicas e de envolvimento
de funcionários do Executivo com
o esquema de corrupção na Co-
missão Mista de Orçamento do
Congresso.

Canhim reuniu-se ontem com o
líder do governo no Senado, Pe-
dro Simon (PMDB-RS), e com o
vice-presidente da CPI do Orça-
mento, Odacyr Klein (PMDB-
RS), explicando que a comissão
será formada por técnicos do Tri-
bunal de Contas da União (TCU),
da ártja de Orçamento e de Con-
trole Interno. Quanto aos nomes
dos técnicos que vão compor a
comissão, o ministro disse que vai

perfil do "PAI", outra sigla en-
contrada nos documentos em po-
der do diretor da Odebrecht, Aíl-
ton Reis. Os parlamentares vão
continuar as investigações na Po-
lícia Federal e no Prodasen, para
concluir o relatório até amanhã.

Uma lista com novos nomes de
deputados, senadores, governado-
res e ministros foi elaborada pela
comissão que realizou diligência
nos documentos da Odebrecht. A
CPI avaliará os há indícios de
envolviment o deles na máfia do
orçamento. Hoje, será concluída a
relação com os percentuais que
cada um teria recebido na inter-
mediação de verbas em favor da
empreiteira.

grupo para

Executivo

sugeri-los ao presidente Itamar, a
quem caberá a nomeação. Ao fi-
nal da reunião, Odacyr Klein
anunciou que encaminhará o as-
sunto ao presidente da CPI do
Orçamento, senador Jarbas Passa-
rinho (PPR-PA), que ontem esta-
va em viagem a São Paulo.

As investigações da comissão,
segundo Canhim, começarão as-
sim que a CPI do Orçamento en-
viar os documentos relativos a ir-
regularidades detectadas no
Executivo, o que deve acontecer
nos próximos dias. "No momento,
nossa prioridade é colaborar com
a CPI. Mas isso não significa que
a apuração vá parar com o fim da
CPI", disse. Canhim explicou que
os poderes da comissão são muito
amplos, e vão atingir até mesmo
as empresas estatais do governo.

Sobre a decisão de Itamar de
criar a comissão, Canhim defi-
niu-a como "uma resposta à so-
ciedade".

Além de investigar denúncias
de irregularidades, a comissão es-
pecial terá poder para suspender
concorrências fraudulentas, ins-
taurar sindicâncias e inquéritos
administrativos e propor ao presi-
dente da República a apresenta-
ção de projetos ao Legislativo que
sejam do interesse público.
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CRUZEIRO CARNAVAL
NAVIO C0LUMBUS CARAVELLE

10 Dias, saindo do Rio, parte aérea pela VARIG
incluída. Salda dia 12/Fev. 03 dias em
Montevidéu, antes do embarque no

navio, com hotel, café da manhã e traslados
aeroporto / hotel/ porto incluídos. Embarque dia

15/fev. com destino a Punta Del Este, Rió
Grande, Paranaguá, Santos e Rio, chegando dia

21/Fev.
11 X US$189,00

Não haverá Carnaval a bordo. Descarno total.

DISNEY ECONOMAGIC

Jan/Fev 14 dias. Passagem aérea ? hotel ?
ingressos + traslado?seguro?city tour+guia

11 X US$190,00
Acomodado Apto. Quidrupk)

ARUBA COM VARIG

5 noites de hotel com café de manhã, traslados
e parte aérea incluídos.

11X US$120,00
Acomodafio Apto. Quádruplo

CANCUN COM VARIG
7 noites de hotel e parle aérea. Acomodação em

apto. duplo.
11 X US$151,00

Opcional a Miami, com 4 noites de hotel
e parte aérea incluídos

+11X US$40,00

PASSAGENS AEREAS+BÔNUS
SURPRESA

ran.

Miami 11 X US$69.00
Nova York 11 X US$104,00
Los Angeles 11 X US$ 92,00

Buenos Aires 11 X US$28,00
Bruxelas 11 X US$92,00
TelAviv 11 X US$173,00

Madrid 11 xU$ 77,00

DIFERENÇA ENTRE VIAJAR E VIAJAR BEM
«UA DA OU MNDA 50 • í* ANMÍ

financiamento por OitAo de Crédito. 292-1212 Preço» |»o» pcuoa
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O caderno que faz parte

da cultura do país

JORNAL DO BRASIL
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Mobi, o receptor instantâneo de mensagens, está cada vez mais presente
na sua vida. Com ele, você conta com informações como cotações do
dólar, principais índices econômicos e boletins
informativos. Tudo isso com excelente qualidade
de serviços e a maior cobertura do mercado, que
agora inclui também Petrópolis e, em breve.
Teresópolis.
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Mobi
0 MENSAGEIRO INSTANTÃHEO.
507-1417
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Imbatível:
no preço, nas atrações,

no conforto,e principalmente na qualidade l

Saídas: Dezembro/26
Janeiro/14 e 21 - Fevereiro/04

Antes de decidir,
ANALISE E COMPARE!'Duração: 17 dias, com:'Cocfctail de Confraternização no Rio,

antes do embarque.Tour de compras;"Visita a Fort Lauderdaie e seus canais;Alojamento em Orlando: Hotel Sute-Luxo;Café da manhã americano em toda a viagem?Jantares: Medteval Times e Fort Liberty;Vitita a Rosie OGradies;•02 dias de visita aDisneyworld;02 dks de visita aEpcotCenter;*01 dia visita a MGM Studios;" 01 dia visita a Universal Studios;*01 dia visita a BuschGardens;Visita a Fort Liberty;Visita a Lake Buena Vista;Shopping Village;'Visitaao KENNEOY SPACE CENTER;'Tour de Compras em Orlando;Passeto de barco peta Baía de Miami;
Acompanhamento de guia brasileiro durante
toda a viagem, além de uma eficiente equipe

de supervisão em Miami e Orlando.
Parcelamento
ou
financiamento

WMERIGftNl

«35%
bmzilkiii pfomotion contei
Pça Floriano, 51/17° and - Cinelandia

TeL: (021) 220-8870
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Caribe no Eugênio Costa

Possibilidade
da compras em Miami.

?> «> ?>
Sliows típicos do Caribe

com artistas locais.

Escala musica! em
New Orleans.

?> m>
Presença da xgL™.

£7r<ttfitioMi/£/(tzz f/ft/r/i/ 'WÈ/k
a bordo durante a viagem.

CARIBE TOTAL
32 DIAS
De 7 Janeiro a 8 Fevereiro
Rio/ Salvador/ Maceió/
Barbados/ St. Maarten/ Nassau/
Miami/ New Orleans/
Playa dei Carmen/Cozumel (Cancun)/
Curaçao/ Recife/ Rio
A partir de •
US$6.770em cabino Jupla, por pessoa, cat. 3.

GRÁTIS
3" e 4" leitos altos

Conheça os belezas
de Cancun, curta o
melhor do Jazx em
New Orleans e
faça suas melhores
compras emiMiami.
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Equipe de recreação
infantil e adulta.

?> «¦ ?
Gastronomia internucionttl

comandada por
renomados cltefs.

• *>
Torneios de tênis,

basquete c vôlei na
quadra da esportes.

?_> ?>
Cassino a bordo.

Reserve ja sua

cabine no cruzeiro

mais espetacular

deste verão.

MARÍTIMO-AEREO
15 DIAS

Embarque no gia 07/01/94
Desembarque em Miami 21/01/94

(Avião MiA/RiO incluído)
A partir de

$ 3.3S0cabino dupla, por pessoa, cat. 3

ÀERO - MARÍTIMO
18 DIAS

Embarque em Miami 22/01/94
Desembarque no Rio 08/02/94

(Avião RIO/MIA incluído)
A partir de

US$ 4.090em cabino dupla, por pessoa, cat. 3

Consulte seu agente de viagens ou:
•ar4G©CIUR-LIMEÃ"C..

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 134 -10" andar-Tel.: (021)224-6167

*
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Antes 
mesmo de o Congresso começar a discutir o Plano

FHC, o governo já começa a trabalhar com a hipótese de
rejeição dos aumentos de impostos pelos parlamentares.

A questão foi discutida durante o almoço ontem no
Ministério da Fazenda entre autoridades econômicas e os
líderes governistas no Congresso.

O líder na Câmara, Roberto Freire, previu que o ajuste
fiscal deverá ser aprovado, mas sem a elevação de 5% nas
alíquotas dos impostos, que renderia US$ 3,8 bilhões aos
cofres públicos.

O veto ao aumento de impostos poderia ser compensado
pela intensificação do combate à sonegação e iniciativas simi-
lares, segundo técnicos da Secretaria da Receita Federal.

Ciente das dificuldades que enfrentará no Congresso, o
ministro Fernando Henrique já começa a se mexer.

Ele pediu à Procuradoria da Fazenda, por exemplo, para
reativar os milhares de leilões de penhoras de bens em favor
do governo atualmente paralisados.

Só os 20 mil leilões bloqueados nas varas fiscais de São
Paulo renderiam meio bilhão de dólares — quase 20% do
montante que se espera arrecadar com o aumento de impostos.

MP de Natal
. Se o plano FHC apresen-
tado ontem não for aprovado
pelo Congresso até o dia 23, o
governo poderá impor o paco-
te via medida provisória.

A estratégia foi revelada
pelo líder governista Roberto
Freire (PPS-PE), na reunião
com os demais líderes ontem,
na Câmara.

De efeito imediato, a MP
garantiria a efetivaçãcfflo pia-
no, incluindo suas principais
diretrizes.

Último tiro
A presidente da LBA,

Leonor Franco, resolveu en-
cerrar sua polêmica com o mi-
nistro Jutahy Magalhães, por
achar que ele baixou demais o
nível do bate-boca ao acusá-la
de molecagem.

Não é do meu estilo
tripudiar sobre um ministro
que enterrou seu próprio mi-
nistério—tripudiou Leonor.

Pena para menor
Decidida a pôr fim à inim-

putabilidade de menores de 18
anos, a deputada Sandra Ca-
valcanti (PPR-RJ) propôs a
aplicação de penas a crianças
criminosas, em emenda ao arti-
go 228 da Constituição.

Desde que o menor
prove na Justiça ter discerni-
mento sobre o crime pratidfdo,
deve ser penalmente imputável.
Será uma forma de livrar nos-
sas crianças das garras das
quadrilhas — sustenta Sandra.

Descrente
Lula manifestou ontem,

no Rio, total ceticismo sobre as
possibilidades de o Congresso
aprovar o Plano FHC.

Será que o Fernando
imagina que o Congresso vai
dar um fundo social para ele
administrar num ano de elei-
ções?—questionou Lula.

Tio Sam
Durante sua visita ao Rio,

Lula recebeu um inesperado
telefonema.

Era o cônsul-geral dos
EUA, David Eugênio Zweifel,
pedindo uma reunião com o
candidato do PT.

No encontro de meia hora,
no hotel Novo Rio, Zweifel
quis saber a opinião de Lula
sobre tudo.

Esquecimento
Pela primeira vez em 17

anos, o Rio não teve missa pelo
aniversário da morte de Jango
em 6 de dezembro.

Estranho profunda-
mente o lapso — queixou-se o
deputado estadual pedetista
Eduardo Chuay.

Disparate
Mesmo tendo um dos

trânsitos mais caóticos do
mundo, a prefeitura do Rio ar-
recadou este ano apenas US$
43 mil em multas de trânsito,
segundo dados da Secretaria
da Fazenda do município.

No mesmo período, São
Paulo recebeu mais de US$ 42
milhões.

Algo há.
De volta

Menos de seis meses após
vender o Digibanco, o empresá-
rio Mathias Machline já está de
volta ao mercado financeiro.

Associou-se ao Banco Ve-
ga, do Rio, juntamente com o
dono da Frota Oceânica, Fra-
goso Pires.
O povo fala

Assinada por populares e
políticos do Rio, uma moção de-
sembarcará sexta-feira no STJ,
qualificando de "retrocesso" a
possível decisão pela elegibilida-
de do ex-presidente Collor.

Uma barraquinha será
montada na Cinelândia pelo
vereador Chico Alencar (PT)
para coletar as assinaturas até
quinta-feira.
Teses para 94

Já lançado candidato do
PT ao governo do Distrito Fe-
deral, Cristóvam Buarque po-
derá enfrentar a concorrência
de Darcy Ribeiro.

A candidatura do senador
do Rio foi lançada pelo PDT
de Brasília.

Embora ainda não deci-
dido, Darcy ironizou a pro-
posta, afirmando que, ao in-
vés de debates, os dois
intelectuais iriam acabar se
dedicando a verdadeiras defe-
sas de teses de doutorado.
Nova era

Composta por 81 micro-
computadores, será inaugurada
amanhã pelo presidente do TJ,
Antônio Carlos Amorim, a pri-
meira central de informações
processuais do Estado do Rio.

Setenta e dois micros esta-
rão à disposição dos processos
da primeira instância e nove
outros serão usados na segun-
da instância.
Conceição
* A economista Maria da

Conceição lança hoje em São
Paulo — e amanhã no Rio —
seu primeiro livro de peso em
mais de dez anos.

Escrito em parceria com Jo-
sé Luiz Fiori, a nova obra de
Conceição — Desajuste global e
modernização conservadora — é
um duro ataque às propostas de
Washington para estabilização
da economia brasileira. *

LANCE-LIVRE

Qual a previsão da vidente Vera Lúcia
sobre o julgamento de Collor pelos três
ministros do STJ?

Responsável por auditoria numa obra
em Tororó (BA) a pedido da CPI do
Orçamento, um funcionirio do TCU mor-

, reu ontem, em plena atividade, depois de
estourada sua veia aorta.

A Companhia Souza Cruz entrega um
cheque de US$ 30 mil à campanha Viva
Rio, amanhã, na Associação Comercial.

O ministro da Cultura, Jerônimo Mos-
cardo, entregou pessoalmente ao Congres-
so a emenda popular i revisão constitucio-
nal que obriga o governo a aplicar 6% do
Orçamento em cultura.

O Movimento pela Ética na Política
promove domingo nova passeata no Rio,
do Leme ao Leblon, agora não só contra a
corrupção mas também efctra a decisão
do STF no julgamento de Collor.

Presidente nacional do PFL, o ex-mi-
nistro Jorge Bornhausen reúne boje os 26
presidentes regionais do partido, em Bra-
sflia, para discutir o destino dos parla-

mentores envolvidos na mifla do Orça-
mento.

Lider do PTB na Câmara, Rodrigues
Palma (MT) recebeu oficio do senador
Jarbas Passarinho (PPR-PA), afirmando
que, apesar dos boatos, o nome de Pai»
ma não consta dentre os investigados
pela CPI do Orçamento. .

A Arquidiocese do Rio de Janeiro Inste-
lati até o fim do 1° semestre de 1994, no
Mosteiro de Santo Antônio, Largo da Ca-
rioca, o Museu Nacional de Arte Sacra.

O piloto Nelson Piquet desembarca
dia 26 em Búzios, onde passará o revcil-
lon na Pousada dos Tangarás, em pleno
point da Praia de Geribá.

Lideranças do PPS, PSDB, PT, PC do
B e PMDB se reúnem hoje na liderança dos
tucanos no Senado para voltar a discutir os
desdobramentos da CPI do Orçamento.

A Infraero aderiu à campanha contra
a fome incentivando seus funcionários a
formarem comitês nos 62 aeroportos queadministra.

Tem que dar certo!

Listão de aprovados no vestibular da UERJ pode ser
visto hoje à tarde, na sede da FOLHA DIRIGIDA
Os vestlbulandos que fizeram o vestibular para a UERJ poderãoconsultar o listão de aprovados na primeira fase do concurso, hoje

mesmo, a partir das 14 noras, na seda do Jornal FOLHA DIRIGIDA, na
rua do Senado, 229 (perto da Cruz Vermelha). Assim que a listagem

ofícial for liberada pela coordenação do vestibular; ela estará a
disposição dos candidatos na redação da FOLHA DIRIGIDA

FOLHA DMRKMDA, Liderança definitiva da ina aducaclonal.

«laiÇAO, VOZ • SIMON WAJNTRAUBm-im/m-un* consultas e cursos6 FITAS K'7, O ICC AÕ, IMPOSTAÇAO E ORATÓRIA

FALAR BEM E CERTEZA
DE SUCESSOUsa bem o mu 13°. Invisto «m voe*. Cuiso com-pleto da oratória. Com todo* oa fundamantoada fala. Desconto da 80% am dojembro.FALANTE 262-70(4/ 231 -2171

LEIT
DftMCA

LEIA UM UVRO DE 250
PAQINAS EM HORA E MEIA,
COM COMPREENSÃO TOTAL.
TEL.: 611-4203 FAX 259-9617

BONS PROFESSORES,

PREÇOS ACESSÍVEIS,

MUITA ATIVIDADE E

MUITO MAIS ESTUDO

É O QUE O COLÉGIO

HÉLIO ALONSO

TEM PARA OFERECER

HORÁRIO INTEGRAL

TURMAS DE Alt 25 ALUNOS
PRÉ-ESCOLAR
CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO (CA)
1B GRAU ATÉ A 4* SÉRIE

í

Reúna seus amigos,
colaboradores, vizinhos e até

mesmo inimigos cordiais.
Vá comemorar o término
do ano na badaladíssima l

PLATAFORMA I
Rim Adalberto Ferreira, 32 - Leblon

TeL: 274-4022 - Manobreiroí

Classificados!

Disque JB

(021)580-5522

rHL
NATAL • REVEILLON • CARNAVAL ,

CEIA . MÚNCA AO VIVO . Apto* c/ TV com. -frioobar, aom. interfone • salão jogo* • piscina* -iauna „• enarrates - cavalo* • playground • rccreradores -
Traslado Rio/ Frib./Rlo e city tour ônibus próprio. -*

ItaM tt a M. UM IM,M • IsssMsa M a M. Wt IM,M
1 criança até 10 ano* GRAUS • pagto 2 veies.

KSQVA8 FONES (0245) 22*3189/ 22*6799 (tde/Fu) • (021) 256*1412 l

I
I
I
I

*
IESCRITORIO INTELIGENTE

E econômico. Você só aluga pelo tempo que necessitar: horas, um
dia, uma semana, dez horas/mês. Tem salas privativas, secretíria,

fax e serviços. Mai&infonnações, ligue-nos.
i¥.MAKCHAL CÁMMA, INOr.tKI-CtMTRO¦ RJ + ^ vCJASA PO.

i
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PERÍODO DA TARDE

PRÉ-ESCOLAR
1® GRAU - DO C.A. À4* SÉRIE

M

PERÍODO DA MANHA

1a GRAU - DA 5» À 8a SÉRIE

PERÍODO DA MANHA

+ 1F 2 OU 3 TARDES
2a GRAU COM PREPARAÇÃO ¦
PARA O VESTIBULAR

I^TuTTTE'TNGTNHARIA |

I COMUNICADO AOS ASSOCIADOS |
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ATO-ALMOÇO

DIA 10/12/93,

A PARTIR DAS 10 H.

PALESTRA COM BETINHO"

FAÇO MAIS E MELHOR PORQUE ESTUDO
COLÉGIO HÉLIO ALONSO

CLUBE DtINOENHARIA,
SBNOE-RJ, CRO-RJ/ES E PETROBRÁS.
OO-MItOCÍNtO: SMDfO, MNICOM, «KT, HfiJAN.

AfOtO: IWM. ATU, CMA/IJ, HMUI, tOKI, A«FH. UH, AIABJ, HU, FMH, SUfRJ, (JfRJ,oem, MWNHWiaS, shnhcmo dm «uiweoe, n, um, «nouscon, tnooit
TmL para contato: 232-3263 (Diretoria Técnica)

Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro

VESTIBULAR 94

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E REVISÃO DAS PROVAS

A Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos da PUC-Rio comunica que na próxima
terça-feira, dia 14 de dezembro, divulgará os resultados das provas discursivas. A
revisão poderá ser solicitada, na quarta-feira, dia 15 de dezembro, de acordo com

os procedimentos abaixo:

Pagamentodataxadoexpediente(previstanoArtigol7do
edital), em favor da Fundação Cesgranrio, no valor de CRS
2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros reais) por revisão
(disciplina) solicitada, em qualquer agência do Banco ItaúSA,
na conta n° 14.436-9, agência 1108, Rio-PB-PUC;

Preenchimento de formulário próprio de solicitação da revi-
s3o das provas, exclusivamente no dia lSde dezembro, quarta-
feira, das 10 ás 17 horas, na Secretaria do Departamento de
Concursos da Fundação Cesgranrio, Rua Cosme Velho, 155.

O parecer dos pedidos será divulgado com os resultados
finais do concurso Vestibular, na quinta-feira, dia 23
de dezembro de 1993. Os candidatos que tiverem seus
graus aumentados, farão jus à devolução da taxa de ex-
pediente paga. Para tal, deverão se dirigir à Oerência
Financeira da Fundação Cesgranrio, munidos do docu-
mento de identidade e do protocolo de entrega do pedi-
do de revisão, no período de 27 a 30 de dezembro de
1993, das 10 às 17 horas.
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ÚLTIMO DIA!
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Shopping Ccnter da (.avra

III.: 2 7 4 - 1 1 4 h
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JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil, 500 — CEP 20949-900 —
Rio de Janeiro — Tcl.- (021) 585-4422

Caixa Postal 23100 — São Cristóvão — CEP 20922-9'
• Telex (021)23 690 -(021)23 262 -(021) 21 5

« TELEFONES

REDAQAO 686-4422
DEPTO COMERCIAL
NOTIClARK) 586-456®
REVISTAS 685-4479
CLASSIF1CAOOS 580-4049
ANONCIOS FOR TELEFONE 680-5522
ANONCIOS FONEBRES 586-4320
circulaqAo
ASSINATURAS NOVAS GRANDE RIO 686-4321
ASSINATURAS DEMAIS CIDADES (021)800-4613
ATENDIMENTO AO ASSINANTE 688-6000
EXEMPLARESATRASADOS 685-4377

SUCURSAIS
CIDADE CNDEREÇOS
BRASÍLIA, DF SCS Quadra IV BI. A Ed. Israel Pinheiro 5"
S. PAULO. SP Av Paulista, 777/15? e 16»

CtP TILIFOfW TELEX
(70398-900) 061-2235688 1011
(01311-914) 011-284^133 37516

CORRESPONDENTES
BELO HORIZONTE, MG Rua Guajaiaras, 977/406 (30180-100) 031-273 2955
PORTO ALEGRE. RS R José de Alencar. 207/601 (90680481) 051-2333666
RECIFE. PE Rua Aurora. 295/1216 (50050901) 081-2315060
SALVADOR, BA Av Antônio Carlos Magalhães, 2671/605 (41850-000) 071-3592986
CURITIBA, PR Rua da Paz, 236 (80060-160) 041-362 2599

EM CR*

LOCAL

i PREÇOS DE VENDA
AVULSA EM BANCAS

Sarvlf ot noticioto» AFP, Tass. Ansa. AP. AP/Dow Jones, DPA, EFE, Reuters, Sport Press. UPI
Serviços mpmM*i BVRJ. The New York Times, Washington Post Los Angeles Times, Le Monde, El
Pais, L'Express
CorrtipondMltu Acre. Alagoas. Amazonas. Esp Santo, Goiás, Maio Grosso do Sul, Pará. Piauí. Sla
Catarina No exterior! Bonn Buenos Aires. Genebra Lisboa. Londres, México. Moscou, Nova Iorque.
Paris Roma Washington *

PREÇOS DE ASSINATURAS

RJtMO,SP,ES

DF

AL,BA,GO,MS,MT
PR,RS,SC,SE1PE
CE,MA,PB,PI,RN

AC ?AM, AP, PA
RO,RR,TO

| io'lAS* PERIODO BIMESTRAl TRIME8TRAI ^ MVlEffrRAL «NUAL
uteis Avista Avista Avista 2vezes AvistaJ..'55555 Avista 4vezes_

t'"'"™' „'.'"sEG a DOM 4 580.00  
9*16000""l 3 74000 8.015.00 274M.00 f 12363,00 54 960.00 21 229.00' 160 00 170 00 SEGaSEX 3300.00 6.600.00 9 900.00 5 775.00 19.800.00 j 8301.00

]"" "*SEG a DOM 5 680.00 "' 
ii VeolM 17040.00 9.940.00 34080.00 | 16320.00 68.160.00 26328.00

{ 180.00 260.00 SEGaSEX 3960.00 7 920.00 11 880.00 6 930.00 23760.00 ? 10681.00 47 620.00 18.355.00_
T 

' 
0,„„„ SEGaDOM 8380.00 

"* 
16760.00 26140.00 14.665.00 60280.00 | 22.603,00 100.660,00 38.842.00

j 270.00 340.00 SEGaSEX 6 940.00 11880.00 1 7 820,00 10 396.00 36.640.00 i 16.022.00 71 280,00 27 533,00
I"" "" ^SEGaDOM 10440.00 ""2a880.00 

31 320,00 18.270.00 62640.00 j 28 169.00 125 280.00 48.391.00
I 340.00 400.00 ; SEG aSEX 7480.00 14.960.00 22 440.00 13.090.00 44.880,00 j 20 175,00 89 760.00 34 671.00„„„ "jSEG a DOM 11 420.00"™ 22MO.OO 

" 
34 260.00 19986.00 68 520.00 : 30.803.00 1 37 040.00 52933.00; 370.00 | 460.00 i SEG a jjx 8140.00 16280.00 24420.00 14246.00 48840.00 ! 71966.00 97680,00 37730.00

Cartões de crédito: BRADÈSCO NACIONAl CREDICARD ÜINERb OUROCaRÜ KERSONAi-lTb v AMERICAN EXPRESS (sem parcelamonto)

REPRESENTANTES COMERCIAI#*
Minas Gerais Tel. e Fax: (031) 222-6504 e 224-0380
Espirito Santo Te!. (027) 225-5918 e Fax: (027) 22^
5023 • Bahia/Sergipe Tel e Fax' (071) 351-1784 jjjParaná Tal (041) 253-4048 e Fax. (041) 252-2844
Santa Catarina Tel. (0482) 23-3968 e Fax: (048&,
22-6701 • Rio Grande do Sul Tel. (051) 233-3332
Fax: (051) 233-3528» RJ Interior Tel (0246) 51-10M*

LOJAS DE CLASSIFICADOS «
CENTRO A» Rio Branco 135 L| C - 232-4372/232-43JÜ
COPACABANA Av Copacabana 680 L|M-235-5SW
HUMAITA R Vol daPàtria445 L| D-226-81»;
IPANEMA R Vise Pira|è 580 SI 221 2944*»*
MÉIER •• R Dias da Cruz 74 L|B-594-17SC
NITERÓI R Conceição 188 L| 126 - 717-9900Í722-20S63
TIJUCA R Conde de Bonlim 346/202 254-89JBS
ILHA Est do Galeào 2701 SI 205 462-01M*
SEDE Av Brasil 500 Térreo 585-467T ..... «a
Os cadernos de Classificados circulam diariamente nj£
Estado do Rio de Janeiro Aos sábados e domingos ei#?,
Iodos os estados. A revista Programa, que sai às sex~.
tas-feiras, circula no Estado do Rio de Janeircj^

tf-
t JORNAL DO BRASIL S. A 1993 ~5K9

MNTfOs textos, fotografias e demais criações intelectuais publicá^"'
dos neste exemplar não podem ser utilizados, reproduzido^
apropriados ou estocados em sistema de banco de dados ou -
processo similar em qualquer forma ou meio mecânicô?'a
eletrônico, microfilmagem, fotocópia, gravação etc sem
autorização escrita dos titulares dos direitos autoral
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Raunheitti (E) ,Josi Geraldo, Genebaldo e Alves: na lista de cassafdes
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6 o Ovidio. Casado com a

|M1P; Porfiria, pai do Turibio e da Poliana
¦ffi^^^^^;--:'., Uma familia (eliz, porque escolheu #
|Mjfll^«:::; um piano de saude que atende muito

1111111 j$!'T melhor e custa muito menos
- j||i-.; SMB Saude. Osistemadeassistencia

ramBiSP!^-~"
^^MiMfiffli' medica que olerece pianos sob me-
fSsiifl MM!flflfflfi$<KWdlda. SMB Saude conla com uma das

mais completas redes de hospitals e
Bjjj^fi.^'-','1:;:''' •• clinicas e um servigo de atendimenio

personalizado. Tudo, por um prego
BBm«i^^^pfc^::x:.' muito menor. Por isso que o Ovidio.

^®|';lj'!''vi; 
que ruio e bobo. escolheu SMB Saude.

|p§8fC'' 0 piano que naoquebraninguemna
j,'iii;!i!|j-lj'i!l:;::y:*::::. V hora de pagar a mensalidade

H||::' Para conterir, iigue (021) 253-5333

¦k SAUDE
Atende melhor. Custa menos.

x. ^—— —
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? CONDICOES

|pil1lltt1TiC 
i MAIS DO QUE 10:

11 VEZES RARA RAGAR \

Raunheitti (E) ,Josè Geraldo, Genébaldo e Alves: na lista de cassações

¦ * * mmmmmmMmmmmmmm

PC deve depor no dia
13, antes da entrega

do relatório

Ibsen Pinheiro adiou
novamente suas
explicações à CPI

Relator só 
pedirá 

cassação de oito deputados!

li Magalhães, que havia previsto até 15 punições, ainda aguarda o resultado das investigações sobre o maranhense Daniel Silva
5 «BRASÍLIA — 0 relator da CPI número, que pode chegar a nove, é

f> 
Orçamento, deputado Roberto

agalhães (PFL-PE), já decidiu
ne em seu relatório parcial pedirá

| início do processo de cassação
mandatos e a suspensão dos

Üreitos políticos de oito depu-
tàdos envolvidos no escândalo do

Srçamento. 
Em reunião na ma-

íã de ontem com a Mesa da
cpmissão e os coordenadores das
subcomissões, Magalhães disse
tjue já tem provas contra os depu-
ttdos João Alves (PPR-BA), Fá-
tíio Raunheitti (PTB-RJ), José
Geraldo Ribeiro (PMDB-MG),
Gcnebaldo Correia (PMDB-BA),
Çíd Carvalho (PMDB-MA), João
a? Deus (PPR-RS) e Feres Nader,
suplente de Raunheitti. A CPI

4 rpüne-se hoje para decidir a con-
vocação de outros três parlamen-
tares envolvidos. O depoimento de
PC Farias será no dia 16.

0 comando da CPI acertou que
no relatório parcial ninguém será
inocentado. "Queremos evitar que
a^comissão tenha de mudar de

K"sição 
depois, em 17 de janeiro,

inte de novos fatos", explicou
un dos participantes. Aos oito no-
mês sobre os quais já há decisão
pglitica de pedir a cassação pode-
ri»juntar-se, dependendo de dili-
gRicia em andamento, o deputado
B&niel Silva (PPR-MA), acusado
dftdesviar subvenções sociais. Este

inferior à previsão do relator, feita
no domingo, de que pediria a cas-
sação de 10 a 15 parlamentares.

PC — "Vamos aprofundar ca-
da vez mais o exame das emprei-
teiras. O depoimento de PC se en-
caixa nesta ótica", disse
Magalhães. Devem ser convoca-
dos a depor ainda esta semana
Uldorico Pinto (PSB-BA), Flávio
Dera (PP-MS) e Carlos Benevides
(PMDB-CE).

O deputado Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS), ex-presidente da Cá-
mara, que tinha depoimento mar-
cado para ontem, voltou a pedir
adiamento sine die. Os sucessivos
pedidos de Ibsen para protelar seu
depoimento, para ficar de fora do
relatório parcial, deixaram cons-
trangido o vice-presidente da CPI,
deputado Odacir Klein (PMDB-
RS). Na última conversa entre
ambos, Klein recusou-se a conti-
nuar inteifnediando os pedidos de
Ibsen.

Embora o diretor da Odebrecht
Ailton Reis tenha procurado ino-
centar parlamentares cujos nomes
constavam de documentos apreen-
didos em sua casa, a CPI decidiu
que vai manter a investigação so-
bre os dez novos envolvidos, que
tiveram sigilos bancário e fiscal
quebrados.

Costa na linha de tiro

O ministro da Integração Re-
gional, Alexandre Costa, corre o
risco de ser convocado pela CPI
do Orçamento para explicar o in-
gresso de US$ 3 milhões em suas
contas bancárias nos últimos cinco
anos. O levantamento preliminar
da Subcomissão de Bancos revela
que, só na conta corrente que
mantém no Banco do Brasil, o
ministro recebeu créditos equiva-
lentes a US$ 1,2 milhão de 1989 a
1993.

A subcomissão já rastreou a
movimentação financeira nas con-
tas de uma dezena de ministros de
Estado, senadores, deputados e
um governador. O recorde dos de-
pósitos é do governador do Distri-
to Federal, Joaquim Roriz, com
USS 7,2 milhões em suas contas
pessoais nos últimos cinco anos,
embora tenha declarado ao fisco
um patrimônio líquido este ano de
apenas USS 2,2 milhões.

Entre os parlamentares, a
maior soma de créditos foi locali-
zada nas contas do deputado Pe-
dro Irujo (PMDB-BA), reconheci-
do na Câmara como um homem
rico. A totalização de seus depósi-
tos de 1989 para cá eqüivale a USS
5,9 milhões. O mais curioso é que

a CPI só identificou movimenta- í
ção semelhante nas contas da em- j
pregada doméstica Noelma Neves.:
Foram USS 5.755.000,00 em de- j
pósitos nos últimos cinco anos. :

Não é por acaso que Noelma é
titular de uma conta corrente com •
tanto dinheiro e não perdeu sua !
condição de doméstica. Ela traba-j
lha na casa do deputado João Al-;
ves (BA) que a utiliza como umj
laranja no esquema das loterias, j
Na verdade, quem movimenta ;
suas contas é o patrão que ganhou 

'

mais de quatro centenas de prê-;
mios lotéricos nos últimos cinco ¦
anos.

O levantamento nas contas cor- j
rentes do ex-ministro do Gabinete i
Civil, Henrique Hargreaves, indi- j
ca qutf foram creditados a seu fa- f
vor USS 741 mil. Esta totalização ;
aponta para uma média anual de ;
depósitos em torno dos USS 150 í
mil, o que não chamou a atenção {
dos titulares da subcomissão. Nos
casos dos deputados Ricardo Fiú- )
za (PFL-PE) e Sérgio Guerra .
(PSB-PE), o levantamento tam-;
bém não aponta irregularidades.!
Fiúza recebeu depósitos de USS j
443 mil e Guerra de USS 499 mil. !

~ Menos US$ 470 milhões
"A Subcomissão de Subvenções

SÕãais da CPI do Orçamento inicia
hoje, às 15h, a elaboração do seu
rèlatório, já com provas para de-
fundar os deputados Fábio Rau-
nheitti (PTB-RJ) e Feres Nader
(PTB-RJ), João de Deus (PPR-RS)
e| Daniel Silva (PPR-MA) e o ex-de-
putado Feres Nader por desvio de
Verbas. Do volume de USS 670 mi-
ljiões destinados ás subvenções so-
dais, cerca de 70% foram desvia-
dos, ou USS 470 milhões.

A deputada Raquel Cândido
(sem partido-RO) poderá ser incluí-
da na lista, dependendo de investi-
gações que serão concluídas à tarde.
A subcomissão inocentou o senador
Ronaldo Aragão (PMDB-RO), que
teria liberado recursos para sua pró-
pria fundação. Nada foi encontrado
contra ele, segundo o senador Élcio
Alvares (PFL-ES). O relatório pedi-
rá que a Procuradoria Geral da Re-
pública aprofunde as investigações.

Pressão d* 'tropa de

? A tropa de choque do ex-
presidente José Sarney entrou
em campo ontem, invadindo a
sala da Subcomissão de Emen-

. das para pressionar o deputado
| Luiz Alfredo Salomão (RJ), lí-
l der do PDT, que apresentou re-
: querimento à CPI pedindo a
| quebra do sigilo bancário e fiscal
, da deputada Roseana Sarney
I (PFL-PE) e do ex-ministro dos
! Transportes José Reinaldo Ta-
, vares. "O 

que você tem contra a
'deputada Roseana Sarney para
J pedir a quebra de seu sigilo?",
; protestou o deputado José Rei-
Inaldo Tavares (PFL-MA).
I "Ninguém vai quebrar sigilo ne-
: nhum", emendou o deputado

choque' de Sarney
Vicente Fialho (PFL-PI), tam-
bém ministro do governo Sar-
ney. "Mas isto é uma tropa de
choque", protestou Salomão,
quando viu entrando na sala os
senadores Walmir Campello
(PTB-DF), Cid Sabóia de Car-
valho (PMDB-MA), Bello Parga
(PFL-PI) e os deputados Gilvam
Borges (PMDB-AP) e Roberto
Cardoso Alves (PTB-SP). "Ele
estava trabalhando em sigilo, fo-
mos avisados da molecagem do
Salomão e viemos todos para
cá", disse mais tarde José Rei-
naldo Tavares, confirmando que
o grupo agiu para intimidar o
pedetista.

? 10 ROTEIROS

*10 SONHOS

*10 EMOÇÕES

Este é o Ovidio. Casado com a
Portiria, pai do Turibio e da Poliana.
Uma família feliz, porque escolheu #
um planode saúde que atende muito
melhor e custa muito menos.
SMB Saúde. O sistema de assistência

Faça como o Ovidio. Escolha um plano
de saúde que não quebra você na hora
de pagar a mensalidade.

médica que oferece planos sob me-
dida. SMB Saúde conta com uma das
mais completas redes de hospitais e
clinicas e um serviço de atendimento
personalizado. Tudo. por um preço
muito menor. Por isso que o Ovidio.
que nâo é bobo. escolheu SMB Saúde.
O plano que não quebra ninguém na
hora de pagar a mensalidade.
Para conferir, ligue (021) 253-5333

SAÚDE
Atende melhor. Custa menos.

^^HQUE 10:

11 VEZES PARA PAGAR

1 FLÓRIDA COM ESTILO ,
12 noites em Miami, Oríando e Boto Raton/Potm Beoth. 0 paraíso
dos compras, os mais incríveis parques de Orlando e a belo Costa
Dourada da Flórida num maravilhoso passeio de barco. Indui ing.
para os parques café da manhã, traslados e hotéis de primeira.
Saídas em jan. e fev. P/pes.: a paitirde 1+10USS146*
£ BAHAMAS MÁGICA
13 noites em Miami, Orlando e cruzeiro ãs Bahamas. Após se divertir
em Orlando e fazer suas compras em Miani, descanse num incrível
cruzeiro marítimo de 3 dias às Bahamas no navio Royal Mojesty.
Induindo visita aos parques de Orlando, passeios em Miami, café da
manhã na flórida e traslados. Saldas em janeiro.
P/pes.: o partir de 1+10 US$ 157*

^MAGIAS DO CARIBE
17 noites em Miami, Oriando e cruzeiro marítimo ao Caribe.
7 noitesa bordo do Royal Mojesty. 0 roteiro inclui Nassau, Royal
Isle, Playo dei Càrmem e Cozumel, no Caribe Mexicano. Saída
prevista: 10 de janeira P/ pes.: a partir de 1+10 US$ 213*
4MANHATTAN BLUES
10 noites. New York, Washington, New Orieans e Miami. 0 calor
das noites de jazz e blues de New Orieans e incríveis passeios em
New York e Washington. E, na volta, 2 noites em Miami para
compras. Incluindo city tours, traslados e hotéis de primeira.
Saído: 11 de janeiro. P/pes.: a partir de 1+10 US$ 124*

5MUNDO DISNEY
8 noites inesquecíveis em Odando. Visita à Disneyworld, Epcot
Center, Universal Studios, Busch Gordens, Shidios Disney/MGM.
Hotéis de primeira, traslados e café da manhã.
Saídas em janeiro e fevereiro. P/pes.: a partir de 1 +10 US$ 90*
Acosta dourada
11 noites em Miami, Oriando, Tampa e Marco Island, a beleza da
Costa Oeste da flórida. Passeios aos parques, visita à Marco Island e
às cidades litorâneas como Sarasota, Forte Myers, Naples, Venice e,
na volto, passaremos em meio aos Evergladesy a grande reserva
natural americana, além de traslados, café do manhã e hotéis de
primeira. Saldas em jan. e fev. P/pes.: a partir de 1 +10 US$ 146*

7 CALIFÓRNIA DREAM
19 noites na flórida e Califórnia. Conheça a Costa do Califórnia, tos
Angeles, Las Vegas, S. Franasco e mais: Oriando e Miami na volta.
Passeios à Universal Studios de Los Angeles» aos principais pontos
turísticos de Las Vegas e S. Franasco. Opcional ao Havaí.
Saído: 15 de janeiro. P/pes.: a partir de 1 +10 US$ 236*
5MARAVILHAS DO LESTE
15 noites em Oriando, Miami e Washington. Você conhecerá
também a elegância de New York. Inclui ing. para os parques de
Oriando, traslados, café da manhã nos hotéis da flórida e passeios
em Washington e New York. Salda: 11 de janeiro.
P/pes.: a partir de 1 +10 US$ 180*

9 LUAU HAVAIANO
1S noites em Los Angeles S. Francisco, LasVegos, Honolulu e Mau?.
Conheça as paradisíacas lhas e relaxe nas praias do HavaL
Na volto, um incrível passeio pela Costa da Califórnia. Passeios nes-
tas cidades, além de hotéis de primeira e traslados.
Saída: 6 de janeiro. P/pes.: a partir de 1 +10 US$ 213*

70 ROTA DO SOL
12 noites em Cancun, Miami e Orlando. As mais lindas praias do
Caribe, os mais incriveis parques de Oriando e o melhor centro de
compras: Miami Tudo isso num único roteiro com saídas em jan. e
fev. Indui café da manhã na flórida, ing. para os parque^ hotéis
de primara e traslados. P/pes.: a partir de 1 +10 US$ 157*

VARIG

STELLA BARROS

240-2121
O MELHOR LUGAR DO MUNDO É AQUI.

CONSULTE-NOS SOBRE 0 CONSÓRCIO
DE PASSAGENS VARIG.
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Dilema Fatal

O 
ministro Fernando Henrique Cardoso disse
uma vez que a dificuldade do responsável

pelo Tesouro Nacional, ao fazer cortes e definir
prioridades na área fiscal, se comparava ao dilema
[no filme A Escolha de Sofia] da mãe judaica que
tinha de escolher entre a entrega do filho ou da
filha aos nazistas.

Ao fazer a sua escolha entre as medidas capa-
zes de garantir o ajuste fiscal, de que há muito o
Brasil carece para equilibrar o Orçamento e estabi-
lizar a economia, o ministro da Fazenda decidiu
sacrificar mais o Estado: obrigou o setor público à
austeridade da qual vem fugindo há 15 anos, e
poupou o setor privado (empresários, trabalhado-
res e consumidores) de pagar, mais uma vez, toda a
conta pelos desmandos, a ineficiência e a corrup-
çào do Estado.

Numa compreensão clara de que a carga fiscal
brasileira chegou a nível insuportável, o ministro
Fernando Henrique Cardoso concentrou os esforços
do governo na arrumação da própria casa, com
cortes nos gastos federais e medidas duras para a
normalização das relações financeiras do Tesouro
Nacional com o Banco Central, com os bancos
federais e os estados e municípios. Numa espécie de
voto de confiança a seu plano para derrubar a
inflação, pediu mais 5% de impostos gerais.

A repetição da velha fórmula de exigir a con-
centração de sacrifícios da sociedade para fazer o
ajuste fiscal, além de comprovadamente ser inefi-
caz, por desestabilizar a atividade econômica pri-
vada, só faria aumentar o contingente de desem-
pregados. Com o agravante de que a ação
complementar do Estado no campo do bem-estar
social está tolhida pelo seu destroçamento finan-
ceiro e administrativo. ,

Apesar dos descaminhos políticos e^conômi-
cos do país nos últimos 15 anos, o seto^ privado
mostrou sua pujança este ano. O produto indus-
trial deve crescer 9%, garantindo expansão positi-
va de 4,5% ao PIB. Em meio à retirada de
barreiras protecionistas, com a queda das alíquo-
tas de importação para a média de 14%, as expor-
tações continuam crescentes e devem garantir su-
perávit superior a US$ 13,5 bilhões.

Do ponto de vista interno, a racionalidade
econômica indicava a clara opção pela prioridade
no ajuste do Estado. Levando em conta as muta-
ções do cenário geopolítico mundial, com a queda
de barreiras ideológicas e a criação de grandes
blocos econômicos, além de abolição interna de
barreiras protecionistas, o futuro do Brasil depen-

de de um ajuste no Estado que não só não venha a
tolher o setor privado, como libere ainda mais as
suas forças produtivas.

As propostas que o ministro Fernando Henri-
que Cardoso enviou ao Congresso, no último dia
para a apresentação de emendas à Constituição,
transferem á classe política a responsabilidade pela
Escolha de Sofia. Agora, na revisão constitucional,
os deputados e senadores terão de fazer a opção
entre a sociedade e o atual Estado ineficiente.

A dependência de que o plano de ajuste fiscal
passa a ter em relação ao desgastado Congresso
Nacional foi motivo para desanimar alguns econo-
mistas em relação à viabilidade do plano. Sem
descontar o fato de que a maioria dos nossos
economistas fatura mais como consultores de in-
vestimentos num regime inflacionário, há certa
razão para a cautela.

Embora a criação da moeda imune à corrosão
inflacionária—a Unidade Real de Valor—tenha
despertado o maior interesse, por alterar a regra de
indexação pela inflação passada, que há 29 anos
regula a vida financeira dos brasileiros, o mais
importante é que o plano não promete mágicas
que evitem sacrifícios no combate à inflação. Não
há nocaute à vista contra a inflação, mas uma
sofrida vitória por pontos.

Como disse o ministro Fernando Henrique
Cardoso em sua exposição de motivos ao presiden-
te dá República, "não há atalhos". A estabilização
definitiva da economia é um programa de trans-
formação de mentalidade que toma tempo e requer
coerência e persistência de todos. A ansiedade por
resultados imediatos é compreensível, mas alta-
mente perigosa. O imediatismo impede que o ca-
minho mais longo da estabilização seja trilhado
com a coerência e persistência necessárias.

Mas é um ótimo alento o entusiasmo com a
racionalidade do plano demonstrada pelos empre-
sários do setor real, que não estão tão envolvidos
com a ciranda financeira que se nutre da necessi-
dade do Tesouro emitir títulos para cobrir o déficit
público. É um sinal de que se o plano der certo,
estará aberta uma saída espetacular para o Brasil.

Se o plano não for aprovado pelo Congresso,
o pais, ao contrário, estará ameaçado pela hiperin-
fiação, com todos os riscos políticos dai decorren-
tes num ano de sucessão presidencial e eleições
gerais. O Congresso precisa agir com o alto espiri-
to público, provando à sociedade que os anões do
Orçamento e os corruptos são minoria.

Vícios Ocultos
A generalização, a simplificação e a satanização

do papel das empreiteiras são os três artifícios
mentais por trás da atmosfera de sensacionalismo
e exploração política que ameaça se instalar na
CPI do Orçamento.

O risco que se anuncia, no caso, é uma descon-
versa sobre a principal cota de responsabilidade que
cabe aos parlamentares, membros do Executivo e
altos funcionários nos desmandos com os recursos
públicos. Nenhum bode expiatório conseguirá esca-
motear a responsabilidade das autoridades públicas
na criação de regras viciadas de um jogo suspeito, de
que se aproveitam e querem, no fundo, preservar.

Empreiteiras não trabalham apenas para o go-
verno. A Shell, a Brahma, a Alcoa são alguns de seus
clientes. Por que, no setor privado, não se tem notícia
de queixas contra as empreiteiras, casos de licitações
escandalosas ou do sistemático superfaturamento ca-
racteristico das obras públicas? Porque o próprio
mercado regula a racionalidade da obra e fixa crité-
rios transparentes para as concorrências.

No setor público a situação é outra. Criou-se
aí um sistema perverso que obrigou as empreitei-
ras a desenvolverem mecanismos.de defesa. Nu-
ma economia inflacionária, sendo o Estado um
notório mau pagador que não pode ser executa-
do, as obras são superdimensionadas em concor-
rências precárias. Muitas vezes, as empreiteiras
acabam financiando essas obras, cujos preços
são preventivamente inflados.

Parlamentares e burocratas corruptos funcio-
nam como atravessadores nessa diabólica engrena-
gem: são os primeiros interessados na morosidade de
todo esse processo, suscitando dificuldades para de-
pois vender facilidades. Quanto maiores elas forem,
mais altas serão as comissões cobradas. A rapinagem
não tem compromisso com a racionalidade da obra:
o que importa são as verbas previstas.

As empreiteiras se adaptaram a esse jogo, para
sobreviver. De sócias de um programa de desenvolvi-
mento —- que implica a construção de estradas,
barragens, linhas de transmissão, metrôs, pontes e
hospitais — foram coagidas a se tornarem cúmplices
da manipulação de verbas para obras duvidosas,
como a Ferrovia Norte-Sul do governo Sarney ou a
adutora de Marajoara, do governo Moreira Franco.

A cumplicidade dos atravessadores políticos é
muito mais natural do que a aliança das empreitei-
ras, que disputam o mercado. As denúncias açoda-
das sobre um sinistro cartel de empreiteiras esbar-
ram no fato de que, em 20 anos, das oito maiores
construtoras, cinco quebraram ou encerraram suas
atividades, ou seja, 60% delas.

Numa atividade verdadeiramente carteliza-
da, isso não ocorreria. Basta comparar com o
que aconteceu, no mesmo período, com as indús-
trias de cimento, alumínio, mecânica pesada ou
automobilística. O acirramento da concorrência,
a tendência à privatização da economia, o risco
das obras, o recuo do Estado como grande con-
tratador explicam porque as grandes empresas
construtoras tenderam á diversificar suas ativi-
dades, na siderurgia, na petroquímica, na agro-
pecuária ou n^celulose.

Não foram as empreiteiras, mas os industriais
em conluio com os políticos os grandes responsá-
veis pelo estabelecimento de um sistema protecio-
nista, de fato, para o setor de serviços — como o
financeiro, a construção civil e os tens de capital.
É preciso repetir: o segundo parágrafo do Artigo •
171 diz que, 

"na aquisição de bens e de servi-
ços, o Poder Público dará tratamento preferencial,
nos termos da lei, à empresa brasileira de capital
nacional". É um critério de desempate, não a
garantia de um privilégio.

Se as grandes construtoras brasileiras traba-
lham nos Estados Unidos, no México, na Argen-
tina, no Oriente Médio e na China, por que
negar reciprocidade a empresas desses países? O
primeiro beneficiado seria o contribuinte, uma
vez que estudos do Banco Mundial revelam que
as empreiteiras brasileiras (devido ao mecanismo
viciado) cobram 30% a mais do que suas congê-
neres internacionais.

A abertura da economia, contudo, é uma
idéia inaceitável para os que vivem de comissões
e propinas. Para os que se habituaram a esconder
na política a prática da peita, sob o manto do
nacionalismo retórico. Para esses, a reserva de
mercado é a garantia de que tudo ficará como
dantes no quartel de Abrantes. . _

Passo em Falso
ex-presidente deposto saiu do anonimato com

v/ um passo em falso: insinuou que o presidente
Itamar Franco, quando era candidato a vice, rece-
beu cheques do tesoureiro da campanha eleitoral,
PC Farias. Em 24 horas o rastreamento da CPI do
Orçamento mostrou que era mentira. Collor come-
teu dois erros. Primeiro, Itamar Franco tem repu-
tação protegida por honradez que resiste a qual-
quer insinuação, principalmente de quem não tem
autoridade moral para distribuir suspeitas. Segun-
do, conseqüência do primeiro, a cassação do man-
dato presidencial de Fernando Collor não foi pelas
chamadas "sobras de campanha". A campanha

não registrou saldo, conforme documento do par-
tido à Justiça Eleitoral.

Podem o ex-presidente e seu arrecadador de
fundos lançar sobre Itamar Franco as inverdades
que acharem convenientes, certos porém de que o
presidente é uma honradez refratária a calúnias.
Ficou outra vez claro que Collor e PC se esforçam
em passar por arrombadores da caixa da campa-
nha, por ser um crime menor, quando o crime que
sacou um da presidência e já deu com o outro na
prisão, por um dos 50 inquéritos abertos contra ele,
foi sobra de governo e falta de escrúpulos. Nunca
ninguém arrecadou tanto em tão pouco tempo. ^
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Por um país melhor

(...) Compete agora aos homens honrados no comando dos
partidos políticos, escolherem dignamente como candidatos àque-
les que realmente mereçam o sufrágio das urnas, e encaminhem
aos Tribunais Regionais Eleitorais suas listas, que deverão passar
também pelo crivo e critério dos juizes que, esperamos, sejam
imunes às investidas corruptas. Só assim teremos a esperança dc
eliminar para sempre da vida pública os ladrões e corruptos que
tanto mal têm feito à nação.

Fica lançado um apelo por maior honestidade e dignidade,
que cada um seja responsável pelos seus atos em benefício de
todos. Só assim não haverá mais vergonha em ser honesto. João
Corrêa Gonçalves—Salvador.

?
Nós, estudantes brasileiros na Universidade de Kansas, esta-

mos escandalizados com toda essa roubalheira que está sendo
apurada pela CPI do Orçamento. Confiamos nesta CPI, na
Justiça brasileira, mas o Collor só saiu depois que a sociedade se
manifestou, representada pelos famosos caras- pintadas.

Sim, é preciso que o povo vá para as ruas, em todo o país.
Nossa esperança é ver ladrões na cadeia e a política moralizada.
Queremos retornar ao nosso país amado e a ele servir através dos
conhecimentos que estamos adquirindo aqui nos EUA. Mas
queremos encontrar um pais melhor organizado, onde possamos
confiar nos nossos deputados, senadores e governantes. Para isso
é indispensável que corruptos e corruptores sejam punidos de
modo a servir de exemplo para um Brasil que todos nós almeja-
mos. Rubens Souza Gomes—Lawrence, KS (EUA).

Retificação

Tendo em vista noticia veiculada
por esse jornal em 7/12, de que, em
depoimento prestadoà CPI manda-
da instaurar pela Assembléia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro,
para apurar fraudes perpetradas
contra a Previdência Social, o advo-
gado Ilson Escóssia da Veiga ter-me-
ia responsabilizado pelo saque do
valor equivalente a US$ 630 mil,
efetuado em 28/7/93, em sua conta
n° 5406243-5, da AgênciaJardim Bo-
tânico do Banco Brasileiro de Des-
contos S/A-Bradesco, venho infor-
mar que isso não é verdade e que
estou tomando as providências para
que o Banco Central do Brasil apure
a veracidade da informação, do va-
lor do saque e o nome de quem o
autorizou. (...) Maria Helena Cisne
Cid, juíza federa da 14a Vara — Rio
de Janeiro.

?
A propósito da reportagem pu-

blicada em 2/12, sob o título"Juízes
se explicam", presto os esclareci-
mento necessários para restabelecer
a verdade.

Integro o Judiciário fluminense
há onze anos e nunca funcionei co-
mo Juiz em Vara de Acidentes de
Trabalho, não tendo, em conseqüên-
cia, autorizado qualquer pagamento
ou beneficio previdenciário, sendo
incabível a vinculaçãa de meu nome
a "fraudes do INSS".

Designado pela Corregedoria
Geral da Justiça, participei da Co-
missão de Correição que, em abril e
maio de 1991, apurou fraudes no
pagamento de benefícios acidentá-
rios na área judicial e que resultou
na propositura de dezenas de ações
cíveis e penais, algumas já conclui-
das com a condenação de adVfl^a-
dos, procuradores e um juiz.

Não é verdadeira a informação
de que o pagamento da "maior frau-
de" — segundo a relatora da CPI:
US$ 88 milhões — foi autorizado
por um juiz. O pagamento foi no
total de Cr$ 20.328.634.752,01
(moeda da época), em seis parcelas
de Cr$ 3.388.105.792,01, e se deu no
âmbito interno do INSS, vale dizer,
foi exclusivamente administrativo,
como as cópias comprovam. (...)
Evidente pois que o juiz não teve
conhecimento desses valores.

Sarney

r.-
11:

KÜ

ÍJl ií

(...) Na verdade a menção ao
meu nome, na CPI, deve-se única-
mente a uma retaliação da deputada
federal Cidinha Campos por tê-la
condenado por abuso de poder eco-
nômico e político durante a campa-
nha eleitoral de 1992, observado o
devido processo legal.

(...) Embora de flagrante ilegali-
dade a ação da CPI, eu e mais onze
colegas autorizamos, há mais de três
meses, a quebra do sigilo fiscal, ban-
cário e telefônico, pois nada temos a
esconder e nada tememos. (...) Paulo
César Salomão, Juiz da 7a Vara de
Falências e Concordatas e da Ia Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro.

Até que enfim o Brasil está to-
mando conhecimento do que foi o
governo Sarney, sem dúvida o perío-
do de maior corrupção de nossa his-
tória republicana. E preciso que o
JB insista na reabertura da CPI da
£orrupção, bem como da CPI da
NEC. (...) Na CPI do Orçamento o
sr. Ribamar está envolvido até o
pescoço. Sua filha Roseana, de musa
do impeachment, se transformou em
rainha dos panos verdes de Atlantic
City, e ainda tem o despudor de
querer ser governadora do Mara-
nhão. (...) Antonio Sérgio A. Meni-
cucci — Rio de Janeiro.

' 
?

(...) Não votaremos mais no sr.
Sarney, eu e minha família. Estamos
injuriados diante do que o JB acaba
de divulgar à nação. O enriqueci-
mento ilícito é a forma mais perversa
de iludir o povo. (...) O senador
construiu um mausoléu, para guar-
dar seus livros e preservar sua me-
mória, como se fosse um estadista.
Que pena o Vitorino Freire não es-
tar vivo, para desmascarar esse hi-
pócrita, que só o que fez foi comprar
apartamentos no Leblon, uma quin-
ta em Lisboa, outorgar concessões
de rádio e TV aos que votaram pelos
cinco anos de seu mandato, e ajudar
as empreiteiras. (...)

.. Não é possível que o povo do
Maranhão e a sua juventude, não
tomem conhecimento desses crimes,
enquanto o senador vem dizer que
seus inimigos divulgam calúnias. (...)
Luciano Quinderê — Rio de Janeiro.

Fim das regalias
Por decisão do Supremo Tribu-'

nal Federal, Paulo César Farias não.
foi algemado, ficará preso em local
privilegiado e terá direito às demai^
regalias previstas em lei. Será quç,
roubar, sonegar impostos, traficar^
influência e informações privilegia-^
das já é um negócio legal (no sentido,;
literal)?

Deixar que Collor recupere seus(l
direitos políticos, não condená-lo'
por seus crimes, assim como o PC e^
demais asseclas, significaria uma,'
afronta à dignidade da nação. Não
creio que nosso povo possa suportar
tal ultraje, caso o Poder Judiciário, -
tão desacreditado ultimamente, não
os puna exemplarmente.

Espero que o STF não se omita ^
neste momento histórico. Que se fa-V
ça justiça; não a justiça dos ricos,
dos poderosos, mas a justiça dos
justos, dos homens íntegros. Paulo'
Sérgio Decnop Coelho — Niterói"
(RJ).

?
Bem, agora que prenderam <T"doutor" Paulo César — por qué|

bacharel, patrão, diretor, enfim'
qualquer poderoso, mesmo que de1
mínimo poder, é doutor? — que tal
discutir essa prerrogativa imperial7
do indivíduo com curso superior ter-'
direito a prisão especial, e, dizem
algumas notícias, advogado então,
está livre até de algemas?

O indivíduo que tem curso supe-"*
rior deveria ter muito mais consciên-.
cia de estar transgredindo algum có-"
digo do que os miseráveis que,
enchem as prisões, em particular os
advogados que têm — ou deveriam'
ter — pleno conhecimento das leis e
por isso ser exemplarmente punidos
com penas severas, isentas de rega-^
lias.

Que tal nossos legisladores daT
rem uma olhada nesta aberração e
corrigí-la, quem sabe a tempo de
aplicar a novidade nos candidatos a
detentos que, esperamos, passem um-
tempo atrás das grades? Mario Jorge1-'
Passos—Rio de Janeiro. '

Lei eleitoral

(...) É desejável que, por trás dé-
cada voto, esteja o poder da cons-" >
ciência, em lugar do poder do di-J
nheiro e da corrupção. Urge modifi-"
car a legislação eleitoral, limitando'*
os tetos das despesas de campanha,1'
tornando-os proporcionais aos car-"
gos disputados e ao número de elei-
tores inscritos. Do contrário vere--
mos, repetida no próximo pleito, a;
prática que vem infelicitando est^
nação.

Vamos trabalhar no sentido dei-
evitar que políticos como José Sar-n
ney continuem a se travestir de "ren|rr,

presentantes do povo". Rogério Gui-<
marães—Rio de Janeiro.

País de pobres
O que era uma desconfiança,

agora se confirma, com as últimas e"
espantosas descobertas da CPI dou
Orçamento. O Brasil não é um "país1

pobre". É um "país de pobres". Der
uma multidão de pobres e uma mi-o
noria de muito ricos e poderosos, :
que praticam um saque sistemático,;
às custas do trabalho dessa exército
de pobres. Fernando Salinas Lacortej
— Rio de Janeiro. -?
As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e endere-

;ço que permita confirmação prévia.



Empate absurdo Como 
desenvolver o Nordeste

VILLAS-BÔAS CORRCA *

| \ as alturas assépticas da torre de marfim ergui-
X-/ da na amplidão da Praça dos Três Poderes, em
Brasília, o Supremo Tribunal Federal consumiu dez
l^oras de encorpada erudição, com largo consumo de
Upidares sentenças latinas — tudo devidamente re-
gjistrado para a posteridade em votos justificados em
linguagem castiça, dura de engolir como bago de jaca-7-, para produzir um julgamento tào inacabado co-
mo a célebre sinfonia, na indecisão escapista do
empate frustrante por quatro votos.

; Por essa fresta estreita já se pode começar a bisbi-
l(iotar o crescente desencontro entre as impaciências
(Ja sociedade e o distanciamento olímpico da chama-
dá cúpula do Judiciário. Com toda a rude franqueza:
dSTF perdeu-se num atalho de equívocos, deixando
a[ desgastante impressão de que foi envolvido pelaI#bia de advogados espertíssimos e, descolando da
realidade, como que participou de uma espécie de
sessão simulada, no clássico estilo didático do faz-de-
conta.

| Afinal, de que se tratava? É fácil rememorar a
linha dos fatos principais, que são traumáticos e de
cfntem. O ex-presidente Collor ludibriou a boa fé e
tfaiu as esperanças e os votos da maioria absoluta do
ejéitorado, como protagonista da farsa da campanha
uidida pela competência das técnicas de marketing,
valorizadas pelas suas diabólicas habilidades de ator
e. a cara de pau das promessas sintonizadas pelas
cobranças nacionais por reformas modernizantes. O
malogro do seu governo enlameou-se no escândalo
da revelação da roubalheira da quadrilha operada
pelo seu caixa de campanha, o preso de luxo PC
Farias.r*

Collor e seus parceiros cometeram a insânia de
manter no governo, em dimensão nacional, institu-
cjònalizada, os desembaraçados métodos de arre-
oadar fundos para a campanha, trocando generosi-
dades pelos acenos de compensação futura.
Acontece que o bando endoidou, e no desatino do
enriquecimento fantástico exagerou na dose. Foi
sua perdição: Collor foi enxotado pela pressão
pbpular, que empurrou o Congresso a apurar a
ládroagem em histórica CPI, desembocando no
processo de impeachment do presidente desmorali-
zado e insustentável.

« Certo como favas contadas, a aprovação do im-
peachment pela maioria esmagadora do Senado foi
trancada, minutos antes da votação, pelo golpe de
máo da renúncia, encaminhada por caminhos tortos e
consumada no embaraço da supresa. Collor não
rèriunciou: driblou o Senado com ginga de malandro.
lSlém mesmo se cumpriu a formalidade de entregar o
documento de renúncia ao presidente do Congresso.
As'mãos do ministro Sydney Sanches, presidente do
5JTF que presidia a sessão do Senado, receberam o
papelucho da manobra, comunicada ao plenário de-
satento.

»
• Não adianta reabrir discussão ultrapassada. A

realidade que pula, viva e imperativa, da sociedade
mobilizada, atenta, exigente, com a paciência chegan-
cío'ao fim do pavio, é que Collor é um indesejável,
segregado do convívio do povo que traiu, enganou e
surrupiou. O episódio da sua expulsão registra raro
instante de consenso nacional, de perfeita sincronia
entre a sociedade e o Legislativo, ora maltrado por
altos índices de rejeição.

| Ato perfeito, acabado e irretocável. E que se com-
pjeta com a indispensável suspensão dos seus direitos
políticos por oito anos. Medida preventiva e sábia
piira permitir que o trauma seja absorvido, tampo-

nando o risco da recidiva
pelos mesmos expedientes
da demagogia, da orgia de
recursos e correndo no va-
zio do surto de desesperan-
ça diante do desempenho
hesitante do governo.

Collor recorreu da deci-
são do Senado. Seus hábeis
advogados impetrara^
mandado de segurança para
tentar restabelecer seus di-
reitos políticos. Por acaso,
Collor e PC fizeram as pa-
zes em troca pública de elo-
gios reparadores. PC está

ejn, condições de, mesmo da cadeia, dirigir nova
campanha do grande chefe, tal como os chefoes do
Gomando Vermelho dirigem os negócios do pó do
(presídio de Bangu.

' Equilibrando-se no muro supremo, o STF, desfal-
ckdo de três ministros que se abstiveram de votar,
rachou ao meio: quatro pra lá, pró Collor; quatro prá
cá, na direção do claro interesse do país. Adiando a
c^ecisão para não se sabe quando, na pachorrenta
cpdência da sua burocracia, o STF ao invés de estan-
cnr um dos fatores de intranqüilidade política, desa-
tou a sangria.

; Com a oportuníssima coincidência do empate,
rêgado por alguns votos inesperados, o Supremo
ppssou a bola para os três mais antigos ministros do
Superior Tribunal de Justiça para que, substituindo
oS ministros que se declaram impedidos, decidam
ppla manutenção da suspensão punitiva dos direitos
pplíticos de Collor ou pela devolução da elegibilidade
para o bis da aventura. É nisso que dá o excesso de
pose, o descolamento da realidade, o virar as costas
ao dia-a-dia da vida, às lutas da população, seus
sonhos decepados e sua irada cobrança.

! A imparcialidade no cumprimento da lei e na sua
aplicação, no plano ideal da isenção dos anjos, enges-
sou a indefinição do Supremo na lógica biruta da
ameaça procrastinada de decisão final que consagre
upi absurdo político. A possível virtual absolvição de
Collor para cobrir-se com a imunidade que paralise
ofí muitos processos em curso em que figura como réu
confesso — se temerariamente consumada — terá o
eleito de um acinte ao Congresso, uma provocação à
sociedade, um gesto de insensatez de desastrosas
conseqüências.

; Depois não se diga que ninguém avisou.

' Comentarista político do JB.

BENIVERAS *

Há 
algo de positivo na discussão sobre um novo

formato para os órgãos regionais. Até bem pou-co tempo esta questão não vinha encontrando o neces-
sário espaço. A ausência de uma ação planejadora, em
face da prolongada crise econômica, e o total descrédito
das elites regionais, além de um indisfarçável preconcei-to de uma malformada opinião pública nos estados
mais prósperos, eram os fatores inibidores ao enfrenta-
mento franco da questão.

Não havia uma crítica nacional construtiva. Tam-
pouco uma autocrítica regional. Uma mentalidade pa-trimonialista, socialmente excludente, mantém isto que
tenho denunciado como o "Pacto 

pela Miséria", que
une as elites de todas as regiões na manutenção do
quadro de desigualdades sociais tão agudas.

Neste panorama adverso, criamos no âmbito do
Congresso Nacional uma comissão mista de estudos do
desequilíbrio inter-regional. Realizamos audiências pú-blicas em uma dezena de capitais. A nós trouxeram sua
mensagem lideranças sindicais e empresariais, professo-res e técnicos.

Em dois anos de trabalho, podemos recolher uma
visão atualizada do Brasil, não sob a ótica viciada dos
grandes centros, mas do ponto de vista diversificado e
quase nunca homogêneo de todas as partes.

Com isto, podemos afirmar que estamos muito mais
próximos uns dos outros do que supomos. Se nossos
problemas se diversificam, as soluções apontadas, ainda
que isto possa surpreender, são claramente convergen-
tes, desde que aceitemos um novo paradigma, integra-
dor e participativo, de planejamento do desenvolvimen-
to.

E falsa a idéia de que regiões como o Nordeste são
sorvedouros dos recursos públicos, que gastam mal a
poupança dos estados mais ricos. Apenas para que se
tenha noção da distância entre imagem e fato, o Nor-
deste é contemplado com apenas 9,8% da renúncia
fiscal da União, muito embora sua população seja de
28% do total de brasileiros.

Com relação aos gastos públicos da União, despesas
do governo e estatais, bem como a distribuição regional
de financiamentos, os percentuais nunca excedem os
acima apresentados.

DOM LUCAS MOREIRA NEVES *
r I' enha paciência o leitor baiano, familiarizado
A com as ligações entre a Bahia e a Senhora da

Conceição. Deixe-me explicar aos não-baianos por-
que o 8 de dezembro, por aqui, é festa grande e o
Santuário da Conceição da Praia ocupa lugar alto na
devoção desta gente.

A intimidade da Bahia com a Imaculada Conceição
é, fora de dúvida, uma herança espiritual da Mãe-Pátria.
Dois eventos marcam, em Portugal, a vocação mariana
desta nação. O primeiro, na alta Idade Média e portanto
na pré-história do Brasil: a 8 de dezembro de 1147, Dom
Afonso Henriques, tendo arrebatado Lisboa à domina-
ção dos Mouros, celebra a festa da Virgem Maria e,"como troféu da vitória, oferece ao Mosteiro de São
Vicente de fora a imagem de Nossa Senhora, chamada
de Conceição da Enfermaria". É então que Portugal
recebe o nome de "Terra de Santa Maria". O segundo
evento_ data de 25 de março de 1646, quando, por
Provisão Régia, Dom João VI, rei de Portugal, procla-
ma Nossa Senhora da Conceição padroeira de Portugal
e dos seus dominios. Entre essas duas datas, a presença
de Nossa Senhora da Conceição toma vulto na Bahia.
Não foi por acaso que se chamava Nau Nossa Senhora
Conceição a nave capitânea da frota que arribou, a 29 de
março de 1549, trazendo o fundador da Cidade do
Salvador. E a primeira capela erguida pelo fundador da
cidade por ordem de El-Rey na Fortaleza da dita Bahia,
foi dedicada à Imaculada Conceição. E a Vigararia,
criada já em fevereiro de 1549, teve como titular a
Imaculada Conceição.

Criada a diocese, em fevereiro de 1551, começa a
edificar-se com o nome e sob o patrocínio de Nossa
Senhora da Conceição, a primeira ermida, visitada, mais
tarde, pelo jovem José de Anchieta, ao chegar à Bahia a

As unidades produtivas implantadas com recursos
dos incentivos fiscais já reverteram em impostos somas
muitas vezes superiores aos custos de seus projetos. Isto
significa dizer que, ainda que mal contraída, a dívida
com a pátria estaria paga, e muito bem paga.O Nordeste, região que apresenta um quadro social
mais dramático, sempre recebeu na medida de sua
miséria ——13% é sua participação no PIB—e nunca na
proporção de suas necessidades, uma vez que concentra
um terço da população do páis.

Dito isto, ficamos mais à vontade para promover a
indispensável autocrítica regional e formular algumas
linhas em torno das quais devemos buscar
consenso. O modelo de incentivos fiscais
para a iniciativa privada está esgotado.
Denunciar a falência deste formato tem
sido uma de minhas atividades mais cons-
tantes.

Os incentivos fiscais, no caso nordesti-
no, o Finor, já não são capazes sequer de
manter o crescimento industrial no ritmo
adequado ás necessidades da região.
Mesmo em três décadas de aplicação, em
nada reverteram os níveis de desiguldade
social. No campo, onde a fixação do
homem deveria ser o objetivo primordial,
a implantação da indústria agropecuária
desempregou em larga escala. As elites
nordestinas não devotam a mínima atenção paraestas constatações.

Sob o ângulo do controle social sobre a aplicação
destes recursos, o caos é mais amplo. Prioridades
para liberação não são nunca explicitadas, nem se-
quer divulgadas. Não há orçamento ou cronograma
de liberações. Nenhuma transparência. O resultado é
que as boas empresas fogem do sistema. Ficam aque-
Ias que por má gestão apresentam dificuldades finan-
ceiras e os "especialistas" na burla de normas de
captação e aplicação dos incentivos.

Mas há propostas fecundas no relatório final daque-
la comissão que tivemos a honra de integrar como um
de seus mais entusiasmados integrantes. Uma delas diz
respeito á gestão de tais recursos. A Sudene recomenda-
mos que retome suas funções originais de pensar e

13 de junho de 1553. Será o 5o bisp», Dom Marcos
Teixeira de Mendonça, a criar formalmente a Paróquia
da Conceição da Praia, com sede na igreja de Tomé de
Souza (8 de dezembro de 1623).

Será preciso esperar até 28 de dezembro de 1739
para que, transferida a sede da paróquia para a igreja
do Corpo Santo, se iniciassem os trabalhos de cons-
trução da atual basílica. Só 23 anos depois (29 de
junho de 1762), o administrador apostólico (depois 9o
arcebispo da Bahia) benze e inaugura o novo templo,
gracioso na sua arquitetura original, na sua fachada
caprichosa e no seu interior orante e recolhido.

Da arquidiocese, a dévoção popular à Imaculada
Conceição se espraia pára o interior e são logo deze-
nas de povoados, de igrejas paroquiais e de capelas
postas sob o patrocínio daquela que por séculos o
povo cristão venerara como Imaculada na sua Con-
ceição e que, em 1854, o papa Pio IX proclamaracomo tal.

Foi também a faoção popular, aprovada pelo
clero e pelos bispos, que, na Bahia, obteve a p. >cla-
mação da Imaculada Conceição como padroeira uni-
ca e oficial de todo o Estado da Bahia. Em junho de
1971, a Assembléia Legislativa do Estado da Bahia,
obedecendo a uma indicação feita por alguns depu-
tados, dirigia-se ao arcebispo recém-empossado, dom
Avelar Brandão Vilela. Solicitava-lhe encaminhar ao
santo padre o. pedido do povo da Bahia para que
proclamasse Nossa Senhora da Conceição Padroeira
do estado. Já no dia 15 de novembro de 1971 festeja-
va-se solenemente o ato pelo qual Paulo VI procla-
mava Nossa Senhora da Conceição padroeira única e
oficial de todo o Estado da Bahia.

Celebrando, hoje, a solenidade da padroeira, des-
culpe-me o leitor se evoco uma circunstância pessoal:

planejar ações estratégicas na região, articulando a
solidariedade dos setores estaduais com o desenvolvi-
mento global do Nordeste. A gestão dos incentivos seria
repassada para os bancos oficiais de desenvolvimento,
como o BNB, através da criação de uma Corporação
Financeira de Investimentos, similar aos bem-sucedidos
modelos do Banco Mundial e BID.

A CFI concentraria os recursos do Finor e parcela ~
do FNE para financiamento de grandes empreendimen-
tos estruturadores, implantados com processo previa-mente definido de transferência para a iniciativa priva-da. O que se constata aqui é a necessidade de termos,

condições permanentes de atração de capi- )tal, com primazia para investimentos em ,
recursos humanos e iniciativas multiplica- :
doras de desenvolvimento, algo que a mera
indução ao processo industrial não atende.
Para isto, requer-se a centralização de di-
versos fundos existentes, com possibilidade
de consorciar-se a fundos internacionais e
privados para o financiamento de projetos ;i
de valor estratégico.

Para concluir, as propostas contidas
neste relatório partem da premissa de queo problema regional não é local. As poli- !
ticas nacionais são definidas segundo cri- !
térios que, em nome do "interesse 

geral
da nação", refletem apenas as necessida-

des daquelas regiões que já concentram a maior partedas atividades econômicas. Neste contexto, as políti-cas de desenvolvimento regional não passam de ações
compensatórias de caráter assistencialista e alcance
duvidoso.

Mas se há uma elite retrógrada que se beneficia
deste quadro, ainda que ao custo criminoso de um
cruel apartheid intra-regional, pudemos constatar em
dois anos de estudos e audiências naquela comissão
que há lideranças emergentes e agentes produtivos
despertando para a necessidade de um novo compro-
misso nacional, integrador e participativo, mais justo
na distribuição de oportunidades e benefícios.

É com estes que o país conta.

• Senador polo PSDB-CE

pela primeira vez festejo Nossa Senhora da Concei-
ção revestido da condição de cidadão baiano e, por-tanto, com um novo direito ao patrocínio que ela
exerce sobre todo o nosso estado.

Um dia do mês de julho, ou agosto, fui procurado 5
por um deputado que me comunicava haver proposto .7
aos seus pares a concessão do honroso título à minha
pessoa. Depois, outras informações foram-me gentil-mente transmitidas, culminando com a notícia de
que, por unanimidade, fora-me outorgada a nobili-
tante cidadania.

Na noite de Io de dezembro, numa liturgia cívica, ;
solene e familiar ao mesmo tempo, na presença do -
governador do estado, da prefeita municipal e de
outras autoridades, foi-me outorgado^o título. Nu- .
merosàs pessoas, clero, religiosas e leigos deram com • '
sua presença um significado maior à cerimônia.

Quando me coube discursar sobre o sugestivo ato
de entrega do título, não escondi que o gesto da
Assembléia Legislativa trazia-me grande alegria. Nu-
merosos telegramas disseram-me algo que um deles
resumiu com perfeição: 

"Agora, é também de direi-
to!" A hospitalidade e o afeto dos baianos já me \haviam dado o título agora oficializado.

Não vejo nele um prêmio por algo que eu já tivesse /;
feito pela Bahia e o seu povo. Considero-o uma £resposta da Bahia ao amor que dedico a esta terra e a :
esta gente. Com ela tenho um compromisso maior
agora que sou baiano, com muita honra.

Estou certo de que Nossa Senhora da Conceição
da Praia, nesta sua festa, já adotou como protegidoeste novo cidadão do estado da Bahia. ü

h_______
" Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz do BrasilPc r

ANGELA DE CASTRO GOMES *
r

E 
moeda corrente dizer-se que os brasileiros têm
memória política curta, em muitos casos em

tom de crítica e lamentação. Sem dúvida, há sólidas
e profundas razões para esta "constatação", e o
esforço que as instituições ligadas à preservação da
memória nacional realizam para executar o seu
trabalho e torná-lo respeitável socialmente é um
dos maiores indicadores deste fato. Mas vou come-
çar relembrando um episódio bem recente.

No primeiro semestre deste segundo ano de
verdadeiro realismo fantástico da história política
do Brasil, tivemos uma campanha plebiscitária pa-ra a escolha entre Monarquia e República, e princi-
palmente entre presidencialismo e parlamentaris-
mo. O que na época me impressionou foi que nos
inúmeros programas levados ao ar j^lo rádio e
televisão falava-se do rei e falava-se muito do
presidente da República. Ou seja, tanto presiden-
cialistas como parlamenaristas ocuparam-se basi-
camente do Poder Executivo, como se o governo do
país nele se esgotasse. No caso da campanha pelo
parlamentarismo a ênfase era extremamente reve-
ladora, pois o Parlamento deveria ser a peça central
de sua mensagem. O Poder Legislativo composto
por representantes partidários foi assim, a meu
juízo, o grande ausente do plebiscito de abril de
1993.

O país perdeu, independentemente do resultado
da escolha plebiscitária, uma excelente oportunida-
de de discutir e aprender sobre partidos políticos. É
bem verdade que tal reflexão hoje pode parecer
descabida, considerando que vivemos neste fim de
1993 um dos momentos de maior ceticismo com
reação à vida política do país e, em especial, aos
partidos políticos. Contudo, são estas instituições
que viabilizam o sistema representativo, estejamos
em uma República presidencialista ou parlamenta-
rista.

Democracia e crise 
partidária

O Brasil é um país onde os partidos políticos no
sentido moderno são muito recentes. Até o ano de
1945, fim do Estado Novo, o que tivemos no Brasil
foram "clubes de elite", mesmo porque só começa-
mos a ter um eleitorado numericamente significati-
vo e com condições de exercer o direito político do
voto, com liberdade e tranqüilidade, após esta da-
ta. Partidos políticos nacionais, eleições regulares
para cargos executivos e legislativos e um sistema
partidário estruturado são, portanto, experiências
vividas pelo povo brasileiro há apenas cerca de
meio século. Em termos históricos é muito pouco,sobretudo se a isso somarmos as transformações
por que passou este sistema partidário, desfeito em <'
1965 e novamente alterado por ocasião da redemo-
cratização dos anos setenta.

O que ressalta destas observações são as justas
razões por que o eleitorado brasileiro tem difieul-
dades em manter vínculos de referência e principal-
mente de lealdade a partidos políticos. Eles mudam
muito rapidamente no tempo, isto para não falar
da dimensão personalista que qualquer regime pre-
sidencialista introduz na política. Neste caso, é
fundamental destacar, o Brasil nada tem de espe-
ciai e distinto de outros países.

Entretanto, estudos mais recentes sobre nossa vida
política têm demonstrado que o eleitorado brasileiro,
por um lado, e os partidos políticos, por outro, têm
enfrentado tais dificuldades com razoável galhardia.
Pesquisas de opinião pública realizadas pelo Ibop% às
vésperas do golpe militar de 1964 revelam que em
oito das principais capitais do país — concentrando
cerca de 1/5 dos eleitores de então — 64% dos
consultados tinham preferência por um partido poli-
tico. Isto prova que o ylsíema partidário instaurado
após 1945 conseguira consolidar-se, estruturando-se
vínculos entre partidos e sociedade pela primeira vez
na história do Brasil. A idéia durante muito tempo
corrente de que não tínhamos partidos no país e de

que o povo não se interessava por eles é cada vez mais
discutida e discutível no que se refere a esse período
fundamental de vivência democrática. A importância
destes dados, demonstrando uma inequívoca "identi-
ficaçâo partidária" por parte do eleitorado, está em
apontar para as possibilidades então crescentes de
participação política da população, já que partidos,
em uma democracia, cumprem o papel de organizar
as informações para o eleitor, facilitando as escolhas
necessárias.

Um sistema partidário durável, com vínculos e
comunicação com a sociedade e resguardado em seu
funcionamento por um conjunto de regras institucio-
nais, é condição essencial para o funcionamento de ''

qualquer regime democrático no mundo. Não se terá
democracia sem referências partidárias socialmente
consolidadas, e não se terão partidos sem normas
legais que os balizem e normas éticas que orientem a
conduta de seus integrantes. Qualquer discurso que a
pretexto de criticar os políticos ou a "política" incida
sobre a inoperância ou não legitimidade dos partidos
é antidemocrático. Se políticos conseguem ser fantas-
ticamente corruptos, é preciso não esquecer que a
questão é tanto ética quanto legal. Cumpre mudar
tanto as normas institucionais que presidem inúmeras
práticas políticas quanto o sistema de valores que é de
toda a sociedade. Mas descrer de partidos políticos,
de eleições e da política é um desserviço à democracia
e à ética da honestidade e da justiça que passou a
freqüentar o coração e as mentes dosábrasileiros.

Findo 1993, 1994 anuncia-se como ano de eleições
gerais. A democracia precisa vitalmente que a crise
partidária que ora vivemos seja vencida. O eleitorado
brasileiro precisa dessa bússola que são os partidos,
até porque ele não acredita mais em lideranças que se
querem apartidárias e se julgam todo-poderosas.

Pesquisadora do CPDOC/FGV e professora adjunta do Departa-
mento de História da UFF
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Baiano, com muita honra
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São Paulo

libera seus

'farofeiros'

SÃO PAULO — A presença
dos farofeiros está liberada nas
praias de São Sebastião e Cara-
guatatuba, no Litoral Norte pau-
lista. A Polícia Federal em São
Sebastião fez ver às prefeituras
das duas cidades que impedir
acesso de ônibus dos turistas de
um dia às 51 praias da região é
inconstitucional. "A interdição
fere o direito de ir e vir do cida-
dão", disse o delegado federal
Irajá de Souza. O acesso ao mar
e às areias estava proibido desde
o primeiro final de semana de
outubro. A justificativa era a fal-
ta de infra-estrutura de algumas
praias para receber, nos feriados,
mais de cem ônibus por dia."A falta de infra-estrutura
não pode impedir que os ônibus
cheguem até lá", esbravejou o
delegado Souza. "As 

prefeituras
que tratem de arrumar a infra-es-
trutura, ou de orientar os turistas
em direção a praias mais vazias",
afirmou. "Agora, se os turistas
querem ficar amontoados um so-
bre os outros, ninguém pode fa-
zer nada", completou o delega-
do. Souza lembra que segundo a
Lei Federal 4.898 é proibido im-
pedir a locomoção de pessoas
por áreas públicas. Qualquer ati-
tude em contrário representa
abuso de poder — crime cuja
pena varia de dez dias a nove
meses, além da cassação dos di-
reitos políticos do condenado
por até três anos.

O delegado federai de São se-
bastião disse que os bloqueios
dos ônibus lotados de turistas de
um dia eram feitos na descida da
serra da Rio-Santos e na Rodo-
via dos Tamoios. No feriado de
Finados, em novembro, 270 ôni-
bus conseguiram furar o blo-
queio. 

"Eles disseram que iam
para outras praias, mas acaba-ram 

ficando pela região", lem-
brou o delegado. O sindicatos
das empresas de aluguel de ôni-
bus de turismo, o Transfretur, já
haviam ameaçado entrar na Jus-
tiça contra as prefeituras.

Objetos de Jânio serão 
postos

em leilão 
que 

começa no dia 14

¦ Justiça encontra fórmula para resolver disputa entre herdeiros
SÃO PAULO — Janistas históricos, colecionadores

ou simplesmente simpatizantes de Jânio Quadros terão
a oportunidade de guardar como lembrança objetos de
arte ou de uso pessoal do ex-presidente e de sua
mulher, Eloá, que serão leiloados durante cinco dias, a
partir do dia 14, na mansão onde o casal viveu a última
fase da vida. São milhares de objetos divididos em
aproximadamente 800 lotes e que deverão render ao
espólio mais de US$ 1 milhão, segundo prevê o leiloei-
ro Aguinaldo Gabriel Amorim.

A decisão de leiloar os pertences de Jânio foi toma-
da pela 2a Vara da Família, onde os herdeiros travam
uma disputa pelos bens do ex-presidente. A renda
ficará depositada em juízo até que seja decidida a
partilha.

O leilão não incluirá os imóveis, as anotações sobre
as contas numeradas que Jânio teria aberto na Suíça e
a lendária fotografia de Abraham Lincoln autografada
por John Kennedy, que valeria mais de US$ 2 milhões
mas nunca foi encontrada. Os interessados poderão,

entretanto, arrematar outros itens valiosos, como um
par de black-a-mour, escultura veneziana em madeira
que serve de base para um candelabro para nove velas
e pode valer até US$ 50 mil, e um armário Trumeau,
gótico, inglês, do século XIX, que pode render US$ 20
mil.

Mas há objetos com preços ao alcance de compra-
dores de menor poder aquisitivo. O leiloeiro Aguinaldo
Amorim, que está há vários dias organizando os lotes,
garante que com US$ 30 ou US$ 40 será possível levar
para casa recordações do homem da vassoura. "Temos

por exemplo um lote de mais de 100 xícaras coleciona-
das por Eloá, que incluem desde uma com o símbolo
da Presidência da República até outra com o emblema
do Corinthians", diz Amorim.

Fazem parte do espólio ainda jóias, tapetes, prata-
rias, cristais e móveis de estilo. Muitos objetos serão
vendidos sem lance mínimo, o que deverá despertar o
interesse do público pelo leilão.

Deu 
jacaré 

no motel 
gaúcho

¦ Animal interrompe

madrugada romântica de

casais em Santa Maria

PORTO 
ALEGRE — Uma grande confusão

interrompeu, na madrugada de ontem, a ro-
mântica tranqüilidade dos casais que lotavam um
dos maiores mqtéis da cidade gaúcha de Santa
Maria e levou dezenas de bombeiros, policiais civis
e militares e muitos curiosos a cercarem o Motel
Bangalô. A causa foi um feroz jacaré-de-papo-ama-
relo, de boca grande e três metros de comprimento,
que tentou entrar de qualquer maneira no motel e
ficou preso nas grades do portão eletrônico.

Desde o momento em que o apavorado porteiro
Eduardo ligou para o bombeiro Alcemir Rosa, de
plantão no quartel, pedindo socorro às 3h45, e os
casais nas 40 cabanas pediam ajuda oiwficavam bem
escondidos e quietinhos, até que o jacaré fosse
amarrado, retirado e colocado numa caixa de ma-
deira, foram quase duas horas: de horror para quem
estava dentro do motel e de muita confusão, curió-
sidade e maliciosos comentários dos populares que
ficaram assistindo à ação policial, do lado de fora,
na expectativa de quem fosse sair de dentro.

Localizado na BR-158, a poucos quilômetros do
centro de Santa Maria (distante 324 quilômetros de

Porto Alegre), o Motel Bangalô tinha ontem um
dos maiores movimentos de ocupação, como ocorre
nas madrugadas de terças-feiras. A tentativa do
jacaré de entrar no motel transtornou toda a roti-
neira madrugada dos seus freqüentadores. A desço-
berta do réptil trouxe bombeiros, policiais, barulho
e muito agitação, atraindo também muitos popula-
res próximo ao portão onde ficou preso o animal. E
quem vinha de carro com destino ao motel dava
meia volta e sumia com toda aquela agitação zooló-
gica. Com o bloqueio do portão, quem estava den-
tro não saía, quem estava fora não entrava. Várias
cordas finalmente imobilizaram o ousado jacaré.

Surto de meningite no j

Amazonas 
já 

matou ll

MANAUS — Em apenas dois
meses de surto no Amazonas, a
meningite já registrou 36 casos,
com 14 óbitos. Dados divulgados
ontem pelo Instituto de Medicina
Tropical de Manaus (IMTM) re-
velam que a letalidade da menin-
gite meningocócica, a forma mais
grave da doença e a maior preva-
lência no Amazonas, atinge a taxa
de 43%, uma das mais altas do
país.

A meningite era uma doença
rara nas estatísticas amazonenses
até outubro, quando surgiu o pri-
meiro caso. No mês seguinte, a
doença inverteu os números epi-
demiológicos e se transformou na
principal causa de óbitos no
IMTM, à frente de doenças sem
cura como a Aids. Ao contrário
de outros estados, onde a maioria

das vítimas está na faixa etárjjj
entre 1 e 7 anos, no Amazonas a
meningite tem atacado indiscrimi-
nadamente pessoas entre 0 éW
anos. w

A questão cultural do amazd"1
nense tem favorecido a alta mflSf-'
talidade provocada pela doenftf.l
Segundo o médico e pesquisado?!
do IMTM, Rômulo César SP'
bóia, muitas pessoas continuáfò''
acreditando que a meningite pó-'
de ser curada através de re2asíj
por se tratar de 'simples doert$f|
de criança'. Por causa dis^"muitos 

pacientes já chegam atr
hospital em fase terminal", difc'd'
médico, lembrando que mui(os'!
morrem em casa sem assistência:'
Os dados divulgados ontem, jjttfj
esse motivo, não incluem a totjl^
lidade dos casos provocados pe-
la meningite. n (j

Servidor ladrão é flagrado

O chefe da Divisão de Con-
trole e Redistribuição de Cargos
e Empregos da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC), Adriano
de Farias Furtado, desviou CRS
15 milhões da folha de pagamen-

.to de pessoal para uma conta
fantasma em nome de José Fer-
nandes Pires de Sousa. A fraude
foi descoberta nos computado-
res da UFC, e levou ao afasta-

Nilo vai depor
O juiz da 6a Vara Criminal de

Salvador, Luiz Fernando Lima,
marcou para fevereiro de 1994 o
depoimento do ex-governador Ni-
lo Coelho, no processo de tentati-
va de homicídio contra o fotógra-
fo Marcelo Tinoco. Em maio
passado, ele jogou seu carro con-
tra Tinoco, que foi atingido e fra-
turou a perna. O atropelamento
ocorrreu quando Nilo saía do es-
tacionamento da Polícia Federal,
depois de prestar depoimento no
processo'movido contra ele pelo
governador Antônio Carlos Ma-
galhães, por crime eleitoral.

i'ih
Kltyí»
•Im)

mento do funcionário, que res- (
ponde a inquérito na Poliç^
Federal e poderá ser expulso àoi-,
emprego. Furtado desviava di-
nheiro desde março: duas retirãw
das por mês nos dias de pagamen* 

'

to, usando o número funcional dcf
servidores promovidos, com se-,
nha acessível a apenas cinco fiyi-
cionários do setor. ^

Casarão desaba
. O desabamento de um dos'ca-

sarões do Centro Histórico de
Salvador matou Angelina Concei-
ção Rodrfgues, grávida de 6 me-
ses. Segundo os bombeiros, o
lhado do vizinho cedeu, caindo1
sobre a casa 54, na Rua do Pàç'8f??
onde ela morava. Como os alice?-.
ces eram muito antigos, a caSU
não resistiu ao impacto e delia;'
bou. Este foi o terceiro desabU"
mento no local, desde o início das;
obras de restauração dos cattsf-1'
rões, promovidas pelo governo'tftf
estado, que inaugura amanhã
segunda etapa da reforma. -"'UJ
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Esquim do Brasil': municipio hoje se anima com sucesso da busca por novas oportunidades de negocios " '

L

'Esquina do Brasil': município hoje se anima com sucesso da busca por novas oportunidades de negócios

Indústrias de porte: oferta de empregos e aumento de exportações

FOCO JB

Antiga 
'esquina 

do Brasil9 está

valorizando seu melhor ponto

/W-FORÇA DO
NOSSO ESTADO

BANERJ

TurísRioCorrc^rruj Ce T-nmc soEvaco ao B o o«

Area: 288 km2
Distância do Rio: 120 km
Distritos: Três Rios e Bemposta
População: 81163
Data de criação: 14/12/1938
Principais Atividades Econômicas:

indústria e pecuária leiteira
Obs: na população constam dados de
Comendador Levy Gasparian e Areai

A esquina do Brasil, o Município
de Três Rios, como foi batizado
pelo presidente JK na década de
60, sofreu nos últimos tempos uma
espécie de cirurgia violenta e sem
anestesia, com a emancipação dos
distritos de Comendador Levy
Gasparian e Areai. "Isto represen-
tou uma perda de 20% na arreca-
dação do município", lamenta o
secretário de Indústria e Comércio,
Waldir José de Medeiros.

Mas o impulso dado pelos pró-
prios industriais para o surgimen-
to de novas oportunidades de ne-
gócios está surtindo efeito. As
mudanças são evidentes no Io
Distrito Industrial, em área pró-
xima ao Centro. Lá foram insta-
ladas recentemente quatro novas
indústrias, com destaque para a
Citycol, de tecidos, que ocupa a
maior área (40 mil m2). "Os em-
presários ficaram motivados após
algumas modificações na legisla-
ção municipal", diz o prefeito,
Luiz Carlos de Oliveira. A preo-
cupação agora é recuperar em
1994 o 2o Distrito Industrial, na
Estrada da Barrinha, e a indústria
metalúrgica Santa Matilde.

Esta empresa, conhecida pela
produção de vagões ferroviários,
chegou a ter mais de 4 mil funcio-
nários antes de entrar num pro-
cesso de falência. Agora, recupe-
ra-se e está diante da perspectiva
de um consórcio com a indústria
Astra Vagones, ligada ao governo
da Romênia, e a Ultratec de São
Paulo para a produção de vagões.
Um projeto do Governo do Esta-
do que poderá aumentar o núme-
ro de empregos no município. A
Santa Matilde, atualmente' com
210 empregados, voltou a produ-
zir o carro SM e máquinas agrí-
colas. Ganhou recentemente uma
concorrência de.produção de tra-
tores, no valor de CR$ 4,5 mi-
lhões, para servir a Emater-MG."Estamos nos preparando para
buscar grandes encomendas",
afirma o interventor Celso Jacob.

O privilégio de ser o maior
entrocamento rodo-ferroviário da
América do Sul levou à criação de
inúmeras indústrias (cerca de 115)
e ao crescimento do comércio va-
riado (1.140 estabelecimentos) e
das empresas prestadoras de ser-
viço (570).

Um novo status

Três Rios luta para recuperar
o status alcançado, nos áureos
tempos de Santa Matilde, de 1 Io
colocado em arrecadação no Es-
tado. Hoje^está em 22° (CR$ 87
milhões em outubro) e tem 93%
de sua torça produtiva nos setores
secundário e terciário. Para aten-
der a esta enorme concentração
urbana, a prefeitura planeja desa-
fogar o tumultuado trânsito de
Três Rios.

Os trirrienses comemorarão o
aniversário do município no pró-
ximo dia 14, com a inauguração
do projeto Trânsito Livre. Trata-
se da criação de um anel viário
para que o tráfego pesado circule
por 4 km em torno da cidade (Av.
Condessa do Rio Novo — Rua
XV de Novembro — Rua Dr.

Vasconcelos e Av. Alberto Lavi-
nas). Outras novidades do projeto
serão a utilização da antiga rodo-
viária urbana apenas para ligação
com municípios vizinhos, a ilumi-
nação do anel viário, belas jardi-
neiras e sinalização. ?'
O devassamento do território de
Três Rios aconteceu com o trân-
sito dp .garimpeiros e faiscadores
de ouro que faliam o roteiro Pa-
rati—Minas Gerais. Hoje não fal-
tam caminhos pára a economia:
BR-393, que facilita o acesso a
outros estados pela rodovia Presi-
dente Dutra, a BR-040, ligando
aos demais estados do Sudeste e o
transporte ferroviário de minérios
da RFFSA. É nele que ocorre o

¦ encontro dos rios Piabanha, Pa-
raibuna e Paraíba do Sul.

• >-« < v* ^-i. ->» .
«

Josemar Ferrqcr;
M«v>
\nrt

• JmU
iirtfi
a\j

.131)
>iki

úitn
><v -\

Mecanização difícil
A atividade mais expressiva do'-

setor agropecuário do municípíC1
é a pecuária leiteira, com urtícT
produção de 8,5 milhões 1/anÒO
Apenas 7% da população atua M'
atividade primária, bastante inex!-'
pressiva em relação ao resto d3
estado. São muitas as dificulda-
des causadas pela falta de mecá-
nização num município de relevo
bastante acidentado. A grande es-
perança do trirriense no setor é o
distrito de Bemposta, com 2061
km2,*onde existe tendência à di- 

*

versificação dé atividades. Nelej
localiza-se a indústria de laticí-í
nios Bemposta, responsável pelaj
padronização, pasteurização eí
produção de derivados, com base |
na matéria prima das cooperati- j
vas de municípios vizinhos. j
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Pacote rigoroso muda as leis da Previdência

Cartórios terão de comunicar óbitos, devedores não podem tomar empréstimo em bancos oficiais e o 
'pé-na-cova' 

será extintonniofi.» r\ j. n_. ..... Mauro Mattos — 3^11/93

Canhim diz 
que 

redução

de vencimentos é legal

.i,PRASfLlA — O ministro da Pre-
vidência, Antônio Britto, anunciou
ontem um pacote de modificações
rmJegislaçüo previdenciária. As al-
tcçíiçòes foram feitas por medida
provisória editada na segunda-feira
pelo presidente Itamar Franco, pu-
bijgada ontem no Diário Oficial. A
partir de agora, os cartórios serão
obrigados a comunicar mensalmen-
te ao INSS os óbitos registrados —
pára evitar pagamento de aposen-

farias 
que deixam de existir. A

extingue o chamado pè-m-co-
va, abono de permanência em servi-
çoòpara quem já tem direito á apo-
sèjftadoria, e o pecúlio, benefício
Piira aposentados que retornam ao
niercado de trabalho e voltam a
contribuir para o INSS.'Como ninguém pode ter duas
aposentadorias, o segurado recebia
todo o dinheiro de uma vez quando
deixava o emprego. A partir de
agora, o aposentado que voltar a
trabalhar não mais contribuirá pa-
rã'"a Previdência. O conjunto de
modificações inclui medidas na
áfóã de fiscalização e arrecadação.

¦i'As empresas terão de fornecer
aos, sindicatos cópia do compro-
vqpte de recolhimento ao INSS. Se
ojindicato não receber o documen-
tdjou estranhar os valores declara-
dós, deve denunciar ao INSS.
jífÓutra mudança é a obrigatorie-

dade de garantia da licença-mater-
nidade para trabalhadoras rurais

em regime de economia familiar, as
únicas que ainda não tinham o be-
nefício. Cerca de 4,5 milhões de
mulheres serão beneficiadas.

A seguir os principais pontos:
Criação do cartão verde. Para se

aposentarem, os trabalhadores do
campo terão de declarar o que pro-
duziram e venderam n ano;

Os cartórios ficam obrigados a
comunicar mensalmente ao INSS
ocorrências de óbitos, por lista
nominal;

Os depósitos em conta-corrente
feitos pelo INSS, quando não saca-
dos em 60 dias, serão recolhidos;

A dívida de USS I bilhão dos
hospitais com o INSS poderá ser
quitada pelo desconto de 5% nos
recursos repassados pelo SUS;

Bancos federais e estaduais se-
rão obrigados a informar à Previ-
dência se as empresas que pedem
financiamentos estão em dia com o
INSS. Se houver débito, as empre-
sas ficam impedidas de receber em-
préstimo;

Fica extinto o abono de perma-
nência em serviço, ou abono pè-na-
cova. Têm direito ao beneficio os
trabalhadores com direito à apo-
sentadoria por tempo de serviço
que continuam a trabalhar e reque-
rem o beneficio. O segurado recebe
23% do valor da aposentadoria a
que teria direito até ela começar a
ser paga pelo INSS;

.. .

empresas que i

No seu último dia de interroga-
tgflos no Rio de Janeiro, a CPI do
IftfôS descobriu a maneira bizarra
como foi feito o cálculo, homologa-
do pela juiza Heloisa Gomes da
lyiotta, que rendeu à suposta doen-
te'mental Marly Alves de Souza
Reis, em fevereiro de 1991, na co-
marca de Vassouras, a segunda
maior indenização já paga pela Pre-
vidência Social, de USS 25 milhões.
O "perito contábil" que assinou o
calculo, Francisco Onório Campei-
Io, é um contador que, como ele
próprio contou ontem à CPI, faz
ponto na Rodoviária Novo Rio.

Mesmo sem ser advogado, ele
fez petição pedindo revisão dos va-
lores da indenização estabelecida
pela juíza que antecedeu Heloisa e
ela, teoricamente, não percebeu na-
da. Heloisa, que já foi denunciada
pelo Ministério Público mas teve
seu processo arquivado no Tribu-
nal de Justiça, será convidada a
depor na CPI. Por ser juíza — atua
hoje na 15a Vara Cível no Fórum
do Rio — ele terá a prerrogativa de
escolher o dia, hora e local de seu
depoimento. Sua situação se com-
plicou com cinco dos 17 depoimen-
tos tomados ontem e anteontem
nas duas sessões extraordinárias da
CPI na Assembléia Legislativa.

O contador Francisco Onório
explicou como foi chamado para
participar da fraude no INSS. "Um
dia, estava na Rodoviária com mi-

CPI descobre 
'perito 

contábil' da fraude
Marco Antonlo Cavalcanti — 6/12/93
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nha carteirinha de contador no boi-
so transparente da camisa e o se-
nhor Mauro me perguntou se eu
queria fazer um trabalho e ganhar
mais uns 40 clientes. Topei na hora,
mas não imaginava ser ilegal", dis-
se ele. O "senhor Mauro" a quem
Francisco Onório se refere é o audi-
tor fiscal Mauro Moraes, preso há
um ano e meio por fraudes no
INSS. O cohtador disse que sequer

Cidinha

O ex-motorista de empilhadeira
Araíde Ximenes, beneficiário da
iQaior indenização fraudulenta pa-
gar«pela Previdência — USS 127
mífhòes —, será ouvido pela CPI

INSS. A princípio a data do
depoimento foi marcada para o dia

mas Ximenes ainda não foi lo-
calizado. Segundo a deputada Cidi-
nha Campos, relatora da comissão,
a polícia será acionada.™"Ontem, 

a CPI conseguiu chegar
a outros envolvidos nas irregulari-
dades. Um dos mais importantes
personagens surgiu no depoimento
da contadora judicial Ivete Silva,
que assinou os cálculos de indeni-
Ztfção do processo de Alaide Xime-
Q£§. Ela revelou que o responsável
pelos cálculos foi um funcionário
do cartório, Jorge Bruno. "Nunca
fui: contadora", confessou. A pasta
que comprovava que Jorge Bruno
era funcionário da 5® Vara Cível de
Caxias está desaparecida.

Indiciada no processo e aponta-
da pelo juiz Paulo César Salomão
como co-responsável pela fraude,
ívete—que admitiu conhecer Ilson
Escóssia, advogado de Alaide Xi-
menes — foi absolvida por ter uma
ficha limpa. Depois do escândalo,
Ivete foi promovida à escrivã do
cartório. "Parabéns", ironizou a
deputada Cidinha Campos, provo-
cando risos.

Nelson Simões Barbosa, advo-
gado do INSS na ação movida por
Alaide Ximenes, irritou os mem-
bros da CPI. Nervoso, ele obrigou
os deputados a repetirem perguntas
várias vezes. Ele disse que foi indi-
cado para o cargo pelo senador
Hydekel de Freitas (PFL-RJ) e não
conseguiu explicar o motivo de ter
perdido cinco prazos pára recorrer
de decisões em que as indenizações
pedidas contra o INSS eram altíssi-
mas.

Até agora, 64 pessoas—entre as

teve trabalho, porque Mauro Mo-
raes apresentou uma conta que ele-
vava o valor de Cr$ 7 milhões para
CrS 5 bilhões e ele só precisou assi-
nar. Ganhou pela tarefa algo em
torno de Cr$ 100 mil, na época.
Onório não responde a ação penal.

Foi Mauro quem apresentou
Marly Alves de Souza Reis à advo-
gada Lúcia de Fátima Pisani, con-
denada a dez anos de cadeia há um

quais 20 juizes — tiveram o sigilo
bancário, fiscal e telefônico quebra-
do pela CPI. O órgão especial do
Tribunal de Justiça do Rio conde-

. .yaou 19 envolvidos — a advogada
Jòrgina Maria de Freitas Fernan-
des está foragida. Oito pessoas es-
tão presas. A expectativa é de que
em 3ü> dias o cruzamento das infor-
maçõe.s da quebra de sigilo esteja
concluído. Calcula-se que o rombo
causad& pelas fraudes da Previdên-
cia no filio chegue a US$ 1 bilhão,
apenas èntre 1989 e abril 1991.

Os trabalhos foram presididos
pelo vice-presidente da CPI, depu-
tado Olavp Calheiros (PMDB-AL).
Além dele\e Cidinha, estavam pre-
sentes os deputados Agostinho Va-
lente (PI%G). Nilton Baiano
(PMDB-E^».Francisco Silva (PP-
RJ). A au(M§|a foi acompanhada
pelo procurador da República Ju-
liano Vila Verde.

ano e meio. A advogada contou
que foi a juíza quem estabeleceu o
valor dos seus honorários em 20%
— o percentual máximo. No seu
despacho, a juiza Heloísa fez ques-
tão de elogiar o trabalho da advo-
gada. 

"Parece ironia", afirmou a
deputada Cidinha Campos (PDT-
RJ), relatora da CPI.

Marly Alves de Souza, cuja in-
denização autorizada pela juíza de
Vassouras foi cancelada depois de
descoberto o escândalo, não apre-
sentou ontem, em seu depoimento,
sinais da incapacitação mental que
lhe rendeu tanto dinheiro. Ela con-
fessou que jamais morou em Vas-
souras. Sua residência é e sempre
foi um apartamento na valorizada
Rua Prudente de Moraes, em Ipa-
nema, a uma quadra da praia.

O escrivão Wallace Ribeiro
Leal, acusado de ter expedido a
guia de pagamento da indenização
de U$ 25 milhões para Marly Al-
ves, garantiu que agia seguindo
orientação da juíza. Segundo Wal-
lace, a juíza despachou o processo
para que ele expedisse a guia de
pagamento. Ele assinou a guia e
entregou para Lúcia Pisani, advo-
gada de Marly, fazer a retirada. Ele
contou que a juíza mandou revogar
o pagamento depois de ele já ter
sido efetuado. Segundo Wallace, a
mudança de julgamento ocorreu
após a condenação do juiz Nestor
do Nascimento.

Dataprev será

investigada

A CPI do INSS deverá investi-
gar a possível ligação entre a Data-
prev — empresa de processamento
de dados da Previdência — com o
esquema de fraudes no instituto.
Ontem, o ex-contador judicial da
comarca de Nova. Iguaçu, Waldir
Lemos de Andrade, contou que to-
dos os cálculos homologados na 6a
Vara — de onde foram liberados
mais de US$ 100 milhões em ape-
nas um ano—vinham da Dataprev
e não passavam pelo contador judi-
ciai antes de serem homologados
pelo juiz. A Lei obriga que o conta-
dor judicial tenha acesso ao proces-
c». e dê ou não seu aval.

BRASÍLIA — O ministro-chefe
da Secretaria de Administração
Federal (SAF), Romildo Canhim,
confirmou ontem que os funcio-
nários do Executivo, Legislativo e
Judiciário e das empresas estatais
não poderão mesmo receber salá-
rios acima de CRS 611.926 mil,
incluindo gratificações de cargo."O 

que estiver acima disso é ilegal
e vai ser cortado", avisou o minis-
tro, ao explicar a medida provisó-
ria que reduz os vencimentos dos
funcionários que ganham acima
do limite constitucional.

Mas a remuneração total dos
servidores do Executivo, Legisla-
tivo e. Judiciário poderá ultrapas-
sar os CRS 611.926 mil, quando
for composta por gratificações
por tempo de serviço, insalubrida-
de, localidade e por horas extras.
Ai, o teto máximo salarial será
equivalente ao de ministro de Es-
tado, no caso do Executivo; ao
dos parlamentares, no Legislati-
vo; ao dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), no caso
do Judiciário.

No Legislativo, por exemplo, o
maior salário é dos deputados e

senadores—CRS 876.142 mil, em
novembro. Um assessor parla-
mentar que ganhe CRS 705 mil
terá seu salário reduzido para cer-
ca de CRS 612 mil. Mas se esse
mesmo servidor, tiver um anuênio
de CRS 20 mil, a a remuneração
total será de CRS 632 mil.

"Com essa medida vamos eli-
minar todas as inconstitucionali-
dades, cortando todos os privilé-
gios", disse Canhim. Ele
ressalvou que a isonomia salarial
entre os três Poderes só será feita
com o Plano de Diretrizes de Car-
gos e Salários, que deverá chegar
ao Congresso na próxima sema-
na.

Além de determinar a redução
de salários na administração pú-
blica, a medida provisória cria
uma comissão de 11 membros que
vai elaborar, no prazo de 90 dias,
uma tabela única de vencimentos
para os servidores dos três Pode-
res. "Um motorista não vai poder
ganhar mais que um professor. E
os salários dos motoristas de cada
Poder serão semelhantes", garan-
tiu Canhim.

Reajuste desvinculado

Junto com a medida provisória
que limita os salários dos funcio-
nários dos três poderes em cerca
de CRS 612 mil, o presidente Ita-
mar Franco encaminhou também
ao Congresso Nacional duas pro-
postas de emendas à Constitui-
ção: uma unificando á data-base
de reajuste dos salários dos servi-
dores do Executivo, Legislativo e
Judiciário e propondo a desvincu-
lação dos reajustes salariais dos
militares dos civis; e uma segun-
da, determinando que os reajustes
dos militares serão definidos pelo
Estado-Maior das Forças Arma-
das (Emfa).

"A SAF não foi consultada so-
bre essas duas emendas. Mas não
sou contra as propostas", afirmou
ontem o ministro-chefe da Secre-
taria de Administração Federal
(SAF), Romildo Canhim, que é
general da reserva.

Ao propor que a data-base de
reajuste de todo o funcionalismo
seja feita na mesma época e com
índices semelhantes, o presidente
alegou que a desvinculação dos
reajustes dos militares dos civis é
necessária pois os militares não
ocupam cargos públicos e sim
postos e patentes e graduações.
Com essa modificação na Consti-

Gilberto Alves —17/6/93
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Canf.im: piano para isonomia

tuição, o governo pretende acabar
com o questionamento dos servi-
dores civis sempre que ocorre um
aumento nos soldos dos militares.

Falso 
padre 

detido

¦ Homem tinha

arma e vários

documentos

SÃO 
PAULO —Um falso

padre que usava docu-
mentos falsificados e pistola na
cintura foi detido na madruga-
da de terça-feira pelos investi-
gadores do 4o Distrito Policial,
quase por acaso. Os policiais
pararam ao lado do automóvel
Honda Accord do padre Fran-
cisco Sales da Silva, da Igreja
Católica das Santas Missões,
dissidência da Igreja Católica
Brasileira, para alertá-lo dos
perigos do local onde resolvera
estacionar para usar o telefone
celular, quando foram sur-
preendidos pela reação assus-

tada do religioso, que tentava
esconder uma pistola.

Para evitar ser preso, o pa-
dre apresentou uma carteira da
OAB-RJ e complicou ainda
mais sua situação, pois o docu-
mento era falso. Foi preso por
falsidade ideológica e com ele a
polícia encontrou ainda um re-
volver cromado calibre 38 e
identificações do Instituto Bra-
sileiro de Proteção dos Ami-
nais e da Tupi Rede de Comu-
nicações, que a polícia suspeita
serem falsos também.

O padre alegou ainda ser
radialista e locutor de um pro-
grama religioso durante a ma-
drugada, mas não escapou da
prisão. A polícia descobriu que
ele tinha passagens por estelio-
nato, falsificação e tráfico de
entorpecentes.
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Importação de arroz divide o Japão 
Colômbia e Chile dão

Governo Hosokawa já teria tomado decisão mas precisa convencer a sua coalizão passo para 
integração

GENEBRA, SUÍÇA — Um alto
funcionário do Ministério do Ex-
terior do Japào disse ontem que é
possível um acordo global de co-
mércio na Rodada Uruguai do' Acordo Geral de Tarifas e Cop-
mércio (Gatt). Mas a abertura
parcial do mercado japonês à im-r 
portaçâo de arroz ameaça romper
a frágil coalizão de governo do

1 primeiro-ministro Morihiro Ho-
sokawa. Ele ficou de anunciar sua
decisão final até sexta-feira. Um
congressista que apóia o governo
garantiu que 

"a decisão está to-
mada. É só uma questão de con-
vencer todos os parceiros da coa-
lizão." \

Koro Bessho, o principal nego-
ciador japonês no Gatt, disse es-
tar certo de que será feito um
acordo até a data-limite de 1.5 de
dezembro. Mas advertiu que' vá-
rios países estão alarmados com a
possibilidade de os Estados Uni-
dos alterarem o anteprojeto cjo
acordo na parte relativa a medi-
das anti-dtimping: "Se os EUA
persistirem nesta idéia, podem im-\
pedir o acordo." \

Na Coréia do Sul, agricultores
e estudantes enfrentaram a polícia
de choque em Seul durante um
protesto de 30 mil pessoas contra
uma mudança na política gover-
namental que permitiria a impor-
tação de arroz. Os choques apa-
rentemente não foram graves, não
envolvendo muita gente, já que a
proposta dos organizadores era
realizar uma marcha pacífica.

A polícia bloqueou os acessos«
à embaixada dos EUA e ao palá-
cio presidencial, enquanto lideres
radicais gritavam: 

"Vamos até a
Casa Azul esmagar [o presidente]
Kim Young Sam." '

Na campanha eleitoral do ano
passado, Kim prometeu não abrir
o mercado sul-coreano às impor-

Cações de arroz, mas há expectati-
Ja de que isto aconteça depois das
ultimas negociações na sede do""tiatt, em Genebra, entre funcio-
nários dos EUA e da Coréia do
Sul.

Detenção na Liga

A Operação Mãos Limpas, de-
sencadeada na Itália há 22 meses,
chegou afinal à Liga Lombarda,
que sempre se proclamou o único
partido italiano livre de corrup-
ção. Alessandro Patelli, de 43
anos, tesoureiro da Liga até agos-
to.de 1992, acusado de ter recebi-
do um suborno de 200 milhões de
liras (USS 117 mil) de Cario Sa-
ma, ex-dirigente do grupo agroin-
dustrial Ferruzzi, foi recolhido à
prisão de San Vittore, em Milão.
O dinheiro foi uma contribuição
para as despesas de campanha das
eleições gerais de abril de 1992. A
Liga Lombarda é o quarto parti-
do político italiano, segundo o re-
sultado das eleições do ano passa-
do, e tem sua base eleitoral no
Norte da itália. Os juizes da Ope-
ração Mãos Limpas ordenaram
também a prisão domiciliar de
Mario Schimberini, ex-presidente
da indústria química Montedi-
son.
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Trinta mil sul-coreanos protestaram nas ruas de Seul contra uma possível abertura à importação

EUA confiam em acordo no Gatt

BRUXELAS — Depois de 23 ho-
ras de negociações com o comissá-
rio de Comércio Exterior da União

•Européia, Leon Britan, o represen-
tante comercial dos Estados Uni-
dos, Mickey Kantor, declarou on-
tem que as duas maiores potências
comerciais do mundo fizeram um
progresso real rumo a um acordo
de liberalização do comércio mun-
dial na Rodada Uruguai do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio (Gatt).
A França continua opondo a maior
resistência.

Além da questão agrícola,.onde
o ministro do Exterior francês,
Alain Juppé, admitiu que houve
evolução, a indústria aeronáutica e
a produção audiovisual (cinema,
TV e vídeo) são os principais pon-
tos de discóhiia.

"Podemos chegar a uma conclu-
são positiva. Estou confiante. Vai
exigir determinação, concentração,
comprometimento. Podemos ver o

esboço de um acordo histórico en-
volvendo mais de 110 países — o
mais importante acordo comercial
da História", disse Kantor.

Brittan também acredita que se-
rá possível chegar'a um acordo pa-
ra reduzir as barreiras comerciais
entre 115 países até a data-limite de
15 de dezembro.

O mesmo otimismo é comparti-
lhado pelo diretor-geral do Gatt,
Peter Sutherland: "Agora a Roda-
da Uruguai pode avançar."

A indústria aeronáutica é um
setor onde os EUA dominam e por
isso se opõem aos .subsídios dados
pelos europeus à Airbus Industrie.
Quanto ao audiovisual, os france-
ses querem proteger o seu mercado
contra filmes, vídeos e programas
de televisão de baixo nível cultural
que chegam à Europa com preços
baixos, já que seus custos são co-
bertos no mercado americano.

Apesar de não aceitar explicita-
mente o acerto na agricultura, Jup-
pé afirmou que o acordo da Blair
House, assinado no ano passado
entre a então Comunidade Euro-
péia e os EUA para cortar subsí-
dios agrícolas, "está morto". A
França repetidamente ameaçava
vetar qualquer acordo no Gatt que
afetasse os agricultores franceses e
quer fortalecer a capacidade euro-
péia de retaliar práticas comerciais
desleais.

Outros países da UE, como a
Alemanha, a Grã-Bretanha e a Ho-
landa, discordam da posição fran-
cesa, que tem o apoio da Irlanda:
"Qualquer 

que sejam os resultados
em Genebra, não haverá acordo
enquanto não obtivermos garantias
na agricultura e na política comer-
ciai", ameaçou Juppé. As negocia-
ções prosseguirão em Genebra, na
Suíça, sede do Gatt.

MAURÍCIO CARDOSO
Enviado especial

MEDELLÍN, COLÔMBIA —
Chile e Colômbia colocaram em
marcha mais um processo de in-
tegração com vistas à criação de
um mercado comum dentro da
América do Sul. Os presidentes
Patrício Aylwin, do Chile, e Cé-
sar Gaviria, da Colômbia, assi-
naram na segunda-feira, em
Santiago, um Acordo de Com-
plementação Econômica que co-
meca a vigorar no
dia 1° de janeiro e
pretende eliminar as
tarifas de importação
do comércio bilateral
até 1999. No sábado,
a Colômbia pratica-
mente encerrou as
negociações para in-
tegrar-se a outro es-
paço econômico, o
chamado Grupo dos
3 (G-3) com o Méxi-
co e a Venezuela.

Depois do Merco-
sul — o semicongela-
do mercado comum
que reúne Brasil, Ar-
gentina, Paraguai e
Uruguai —y começa-
ram a multiplicar-se
em todo o continente
outras tentativas de
integração, todas
elas estimuladas pela
Iniciativa para as
Américas, a proposta
de integrar "do Alas-,
ka à Terra do Fogo",*
lançada pelo ex-presidente dos
Estados Unidos George Bush
em 1989. O acordo mais signifi-
cativo aconteceu do outro lado
do Equador, com a aprovação
do Nafta — Tratado de Livre
Comércio da América do Norte
—, que começa a eliminar as
barreiras alfandegárias do co-
mércio entre Estados Unidos,
Canadá e México, a partir de 1°
de janeiro próximo. Outras áreas
de livre comércio estão em im-
plantação, como o Caricom

César Gaviria

Patrício Aylwin

(Mercado Comum do Caribe) ç
o Mercado Comum da América
Central.

O acordo assinado agora pela
Colômbia e o Chile pretende es-
timular o comércio entre os dois
países, que no ano passado ficou
em apenas USS 182 milhões,
menos de 2% do comércio exte-
rior de ambos. Com a elimina-
ção gradativa de tarifas de im-
portaçâo, espera-se multiplicar o

volume de transa?
ções. O Chile oferece
especialmente cobre,
frutas semi-industria-
lizadas e papel de im-
prensa, enquanto o
principal produto dè
exportação colora-
biano continua sen-
do o café.

O acordo prevê
que, a partir de Io de
janeiro próximò,
25% da atual pauta
de exportações já fi-
quem com iarifa 0.
Em Io de janeiro,
90% das exportações
estarão isentas <íe
qualquer tarifa, e o
restante — cerca de
100 produtos — ejn
1999.0 acordo prevê
também convênio de
cooperação de inspe-
ção fitossanitária,
normas técnicas in-
ternacionais, reco-
nhecimento de siste-

mas de certificação e outorga de
status de produto nacional para
as importações vizinhas.

O Chile é hoje um dos parcei-
ros comerciais mais disputados
no continente. Com uriia das
economias mais abertas do mun-
do e uma estabilidade econômi-
ca que já dura 5 anos, o Chile é
ainda o primeiro candidato sul-
americano a ser admitido no do-
be do Nafta e também da Apeci»
a organização, de cooperação
econômica da Ásia e Pacífico.

EUA revelam segredos nucleares
• Desde que começaram seu programa nuclear em 1945, os Estados
Unidos realizaram em segredo 204 explosões subterrâneas no deser-
to de Nevada e 48 testes no Oceano Pacifico. A revelação foi feita
pelo Departamento de Energia "para encorajar outros países a
divulgar informações confidenciais semelhantes". O objetivo do
sigilo era impedir que a antiga URSS descobrisse quantas armas
nucleares os americájios possuíam em seu arsenal. Ao todo os EUA
fizeram 1.051 testes, tnais dò que supunham o Greenpeace e outros
grupos de defesa do meio ambiente. Trinta e seis dos experimentos
secretos liberaram gás radioativo na atmosfera, mas o departamento
assegura que 

"não hofyve impacto duradouro no meio ambiente,
nem mesmo nas áreas vizinhas".

Tapie suspenso-.
Por 432 votos a 7,2, a A?sem-

bléia Nacional da França suspen-
deu ontem a imunidade parla-
mentar do deputado Berrf^rd
Tapie, denunciado por irregulari-
dades financeiras na empresa Tes-
tut. Tapie, também presidente .o
Olympique de Marselha, é acusa-
do de subornar jogadores_da Va*
lenciennes para garantir a con-^
quista do pentacampeonato de t
futebol francês este ano.

Crime e castigo
O jovem negro Damian Williams,

qife espancou o caminhoneiro branco
Reginald Denny em 1992, em Los
Angeles, foi condenado a 10 anos de
prisão. O ataque a Denny, testemu-
nhado por milhões de pessoas pela
TV, virou um símbolo da violência
desencadeada em 29 de abril de 1992,'
quando quatro policiais brancos fo-
ram absolvidos do espancamento —
filmado por um amador — do mo-
trista negro Rodney King.

Jackson se queixa
O cantor Michael Jackson dis-

se a um amigo que nunca mais
voltará para os Estados Unidos.
Num telefonema da Suíça para
Eddie Reynoza — dançarino que
participou do vídeo Thriller —, o
superstar queixou-se de estar sen-
do perseguido por pessoas mal
intencionadas, que querem ape-
nas seu dinheiro. Confessou tam-
bém que às vezes acorda no meio
da noite pensando em suicídio.
"Não tenho condição de voltar e
enfrentar isso", disse ele. Essas
revelações estão no último núme-
ro da revista Vanity Fair. Reyno-
za declarou à revista que não
acredita na inocência do cantor.
"Ele vive cercado de meninos há
nove anos, 24 horas por dia." O
jornal Newsday informou que en-
tre ò material recolhido na casa de
Michael Jackson foram encontra-
das fotos supostamente'compro-
metedoras do ator Macaulay Cul-
kin.

Bispo diz 
que 

Charles j

não merece ser coroado
MÁRIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

LONDRES — A campanha de
reabilitação pública do príncipe
de Gales recebeu ontem um petar-
do da Igreja Anglicana. O bispo
de York, George Austin, atacou o
príncipe Charles, dizendo que ele
não foi capaz de honrar os votos
que fez no casamento e, portanto,
não se pode confiar nos votos que
fará se for coroado rei. O sínodo
britânico e o arcebispo de Can-
tuária, autoridades máximas na
Igreja Anglicana depois da rai-
nha, recusaram-se a endossar a
posição de Austin: o porta-voz da
Igreja disse, que o bispo de York
emitiu uma opinião pessoal.

Só que o foco dé resistência
episcopal ao príncipe Charles pa-
rece ser maior do que o protesto
público de um tradicionalista. Os
tablóides ingleses circularam on?
tem com boatos de que o arcebis-

po de Cantuária, George Carey,
estaria empenhado em convencer
a rainha Elizabeth II de que seu
filho mais velho não seria um ¦*
bom rei.

A teoria de Austin e dos tradi-
cionalista britânicos se baseia nà
alegada infidelidade conjugai do
príncipe, para protestar contra
sua possível ascensão ao trono
britânico.

Os tradicionalistas da Igreja
acham que a suposta relação ex-
tra-conjugal do príncipe Charles
com sua amiga Camilla Parker
Bowles, nunca desmentida, in-
compatibiliza o herdeiro com a
postura de um rei. Se for aoroado,
o príncipe de Gales deverá ocupar
o posto máximo na hierarquia da
/Igreja Anglicana. Nem o príncipe
nem o Palácio de Buckingham fi-

.zeram ou farão qualquer comen-
tário a respeito das declarações de
Austin.__ ' • '
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A CAPACIDADE VOLUMiTRICA 1
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NOVA LINHA DE COMERCIAIS :
CEVES FIAT. FIORINO E PICK-UP.

Nova motorizagao. .
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Cyril Ramaphosa assume seu lugar no conselho em nome

ABIDJAN —
O presidente da
Costa do Már-
fim, Félix Hou-
phouet-Boigny,
morreu ontem,
aos 88 anos, de
câncer na prós-
tata. Ele gover-
nava o país des-
de sua indepen-
dência da Fran-
ça, em 1960, co-
mo um símbolo
de estabilidade
política em um
continente per-
manentemente
abalado por cri-
ses, golpes e
guerras.

Apesar de espera-
do — a doença de
Houphouet já era co-
nhecida e ele voltara
recentemente da Eu-
ropa em um avião-
hospital —, o faleci-
mento deu origem a
uma curta crise suces-
sória, rapidamente
encerrada pelo presi-
dente do Parlamento,
Henri Konan Bedie, que assumiu
o cargo vago até a realização de
novas eleições presidenciais. Pelo
artigo 11 da Constituição, ele é o
primeiro da linha sucessória. Mas
os partidários do primeiro-minis-
tro Alassane Ouattara argumen-
tavam que o artigo era inaplicá-
vel, devido à falta de quorum da
Suprema Corte, e propunham a
realização de negociações para
formar um governo de transição.

Líderes de diversos países en-
viaram mensagens de condolên-
cias, exaltando o papel de Hou-
phouet-Boigny na história do
continente. "O mundo perdeu
um grande estadista", disse o
presidente François Mitterrand,
da França. G presidente do Se-
negai, Abu piuf, considerou-o o"sábio da África e pai de todos
os africanos".

A Costa do
Marfim é um
país da África
ocidental com
10,8 milhões de
habitantes, cu-
ja economia e
quase totalmen-
te agrícola. É o
primeiro produ-
tor mundial de
cacau e o tercei-
ro exportador
de café.

Félix Hou-
phouet-
Boigny, um
médico de
Abidjan, come-
çou a ser co-

nhecido no pais atra-
vés de um panfleto
contra a França inti-
tulado "Já nos roíi-
baram demais". Más
a tônica de toda a sua
atuação foi bem mais
contemporizadora. A
defesa dos interesses
marfinenses levou-o a
ser deputado da As-
sembléia Nacional e
ministro de diversos

governos da França. Chegou a ser
um dos redatores da atual Consti-
tuição francesa.

Em 7 de agosto de 1960, tor-
nou-se o primeiro presidente da
República da Costa do Marfim,
cargo para o qual foi reeleito por
seis vezes. Apenas na última
eleição, em 1990, teve competi-
dores. Durante esse tempo, foi
protagonista indiscutível dos
principais acontecimentos afri-
canos, ganhando o respeito das
lideranças do continente. Mas a
atitude conciliadora que mantè-
ve com o regime racista da Áfri-
ca do Sul mereceu-lhe ácidas cri-
ticas. Uma medida que causou
grande polêmica foi a constru-
ção de uma catedral em sua ci-
dade natal, Yamusukro, quase
tão grande quanto a Basílica de
São Pedro, no Vaticano.
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A Caderneta de Poúpança-Ouro traz a tranqüilidade de um investimento
seguro, porque tem seguro gratuito de acidentes pessoais, rentabilidade . ;

garantida e a marca Banco do Brasil. Você abre e movimenta sua conta por
telefone. Saca e deposita em qualquer agência e sabe com
antecedência quanto vai ganhar. Além disso, você deposita em

qualquer dia ou planeja suas aplicações através do débito em conta
corrente, sèrnpreísento do IR e lOF. O saldo médio de sua

- 
poupànça influi no limite do Cheque-Ouro.'™ 
Tudo isso para você ficar tranqüilo, enquanto
a gente cuida do seu dinheiro.
Não poupe seus sonhos.
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Costa do Marfim 
perde

seu dirigente histórico
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Transição começa na África do Sul
• . ;

¦ Conselho multirracial assume para complementar o governo até a eleição de abril

>; CIDADE DO CABO — Os 340
. anos de poder branco na África do

Sul começaram a chegar ao fim
r. com a posse do Conselho Executivo
. de Transição (CET), um organismo

, multirracial que reúne 19 partidos e', 
organizações. Mas o dia da cerimô-" nia de inauguração foi marcado por•' um bate-boca entre o secretário-ge-
ral do Congresso Nacional África-

-. no (CNA), Cyril Ramaphosa, e o
^presidente Frederik de Klerk, di-

vergindo sobre o real significado do
nç^o organismo.

"" ^Ramaphosa fez um chamado à
- minoria branca para que aceite a
-realidade de que seu poder termi-' 
nou. Ele advertiu que o CET, com

*r' 
poder de veto sobre as decisões do
governo em importantes áreas —

. das finanças à defesa ou ordem pú-"bliça — não pode se transformar
-n"num telefone de brinquedo para
;.i manter quieta a maioria". De
.• Klerk negou a intenção de minimi-
'> zar a importância do Conselho,
-' mas fez questão de afirmar que elenão 

pode ser visto como algo que
não é: "Não é um novo governo."" 

gabinete atual de minoria

branca permanecerá em função até
a realização das primeiras eleições
multirraciais da história do pais,
em 27 de abril. Nesse espaço de
tempo, conviverá com a atuação do
CET, que vai monitorar todas as
suas decisões. Em Oslo, Noruega,
aonde chegou para participar da

cerimônia de entrega do Prêmio
Nobel da Paz, o líder do CNA,
Nelson Mandela, afirmou que a
instauração do CET "é uma vitória
para todo o povo sul-africano", e
manifestou sua confiança de que a
caminhada da África do Sul para a

democracia não pode mais ser deti-
da. ,y*VrK#,.i;.;» . . . \ •• :,V,. '(¦

Apesar da ampla representativi-
dade do Conselho, nem todas as
organizações de negros e brancos
aceitaramparticipar. A Aliança pa-
ra a Liberdade, que agrupa o Parti-
do Inkhata, do líder negro Mengo-
suthu Buthelezi, e o Partido
Conservador, do separatista branco
Ferdi Hartzenberg, -lideram o boi-
cote, que é compartilhado pela or-
ganização negra radical Congresso
Panafricanista e a ultradireitista
Frente Unida Africâner.

Ontem, um Comando Bôer de
Pretória, com cerca de 30 brancos
armados, ocupou o histórico Forte
Schanskop, numa colina dos arre-
dores.de Pretória, anunciando a in-
tençào de defendê-lo contra um go-
verno que não mais reconhece. O
líder do grupo defendeu a realiza-
ção de negociações para instaurar
um estado separado para os Africâ-
ners, descendentes dos primeiros
colonizadores holandeses. Rama-
phosa pediu que os militares atuem
contra os rebeldes brancos da mes-
ma forma como combateram os ne-
gros nos anos do Aparthcid.

Bonn ajuda OLP a pressionar Israel

. BONN — O líder da Organização
para a Libertação da Palestina

;(OLP), Yasser Arafat, obteve o
apoio da Alemanha para pressionar

: Israpl a começar a retirada de suas
tropas da Faixa de Gaza e de Jerico
dia 13, data que insiste em chamar
de sagrada". Arafat está em Bonn

. em busca de recursos financeiros e
rtspaldo político para a implanta-
ção da autonomia palestina em Ga-

; za e Jerico.
Em Jerusalém, o secretário de

5 Estado americano, Warren Chris-
" topher — também em missão di-

pjpmática para dar novo impulso
ao processo de paz no Oriente Mé-
dio — pediu que palestinos e israe-

lenses se esforcem para cumprir os
prazos previstos no acordo de 13 de
setembro.

Em sua primeira visita à Alemã-
nha, país tradicionalmente pró-Is-
rael, Arafat disse que um adiamen-
to do início da retirada das tropas
israelenses afetaria "a credibilidade
do processo de paz". Após receber
Arafat, o ministro do Exterior ale-
mão, Klaus Kinkel reforçou as de-

• clarações do líder palestino: 
"En-

tendemos que a retirada israelense
dos territórios ocupados começará
dia 13, conforme acertado".

Semana passada o primeiro-mi-
nistro de Israel, Yitzhak Rabin —

que também esteve em Bonn —

disse que a retirada poderia atrasar
duas ou três semanas, para que os
negociadores tivessem tempo de re-
solver pormenores sobre economia
e segurança. Segunda-feira, ao reu-
nir-se com Christopher em .Amã,
Arafat pediu-lhe que pressionasse
Israel.

Qualquer atraso no cumprimen-
to dos prazos favorecerá os militan-
tes palestinos e colonos judeus que
não querem a paz entre a OLP e
Israel. Nas últimas semanas, a ação
desses radicais ganhou espaço na
imprensa internacional, deixando
em segundo plano a mais discreta
atividade dos negociadores e diplo-

matas. Mais de 50 pessoas, entre
árabes e judeus, foram mortas des-
de a cerimônia de assinatura em
Washington.

"Esta escalada de violência tem
de ser contida", declarou Christo-
pher, ontem, após informar Rabin
sobre o resultado de suas conversas
com dirigentes árabes. "O 

primei-
ro-ministro e eu estamos dispostos
a impedir que os inimidos da paz
tenham sucesso".

Enquanto ele falava, o grupo is-
lâmico.Hamas — maior adversário
da OLP nos territórios — divulgou
um panfleto em Gaza avisando que
vai intensificar os ataques contra
israelenses.
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Ricúpero

quer normas

para bacias

; FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ —
,0 ministro do Meio-Ambiente e
{da Amazônia Legal, Rubens Ri-
jcúpero, defendeu ontem a unifor-
jtnização das regras ambientais
tnos países que compõem bacias
j hidrográficas - como a Bacia do
.'Rio da Prata - como forma de
; garantir programas de preserva-
;ção. "Os recursos hídricos têm
!que ser tratados sob a ótica das
i bacias e incluindo a participação
;da sociedade, não apenas dos go-
;vernos", disse ontem, após a aber-
jtura do I Simpósio Internacional
;sobre os Aspectos Ambientais da
'Bacia do Prata, que reúne espe-
jeialistas e autoridades do Brasil,
(Uruguai, Argentina, Paraguai e
•Bolívia.
: Ricúpero acha que legislação
brasileira está caminhando para a
adoção desta concepção mais mo-
derna do aproveitamento dos re-'cursos hídricos. O projeto de lei
Idos recursos hídricos que tramita
no Congresso Nacional já se
preocupa com a formação de co-
Jmitês de bacias e o tratamento da
água sob a ótica de todas as suas
finalidades possíveis. 

"Tradicio-

jnalmente a água no Brasil era
.tratada sob a ótica de um dos
"usos possíveis. Ultimamente co-
]mo fonte geradora de energia elé-
.trica. Mas muita vezes um uso é
incompatível com outro. A irriga-
jção, por exemplo, tira água do
jrio. A agricultura intensiva, pró-
íximo às nascentes, pode acabar
jcom o rio.", explicou.

Bacias que atingem diferentes
países, nesta concepção, exigem
jnormas comuns. "Infrações de-
;vem ter sanções semelhantes", de-
fendeu o ministro. Ele lembrou
ique já existem entendimentos en-
,tre o Brasil e os países vizinhos em
questões ambientais, como o
acordo firmado recentemente
com o Uruguais para o monitora-
Jmento dos níveis de poluição pro-
ivocados pela usina termoelétrica
de Candiota, em Bagé, no Rio
Grande do Sul.

CIENCIA/ECOLQGIA

AP — Houslon

^i:. jHr

fslBfe/ iIK J0-' • • 'jr^I

mm.

Estudo aponta falhas

em socorro a derramei

Os astronautas Jeffrey Hoffman (È)e Story Musgrave instalaram m HÍMe câmera que pesa 280 quilos

Astronautas instalam câmera •

para 
aperfeiçoar foco do Hubble

¦ Missão realiza terceira caminhada espacial sem contratempos
HOUSTON Os astronautas Para o diretor do projeto de trajetória. O erro de fabricação dei-

WASHINGTON — Assim como
mantêm equipes de plantão para
socorrer de emergência uma víti-
ma de ataque cardíaco, os hospi-
tais devem providenciar também
plantonistas capazes de atender
casos de derrame cerebral. Estudo
dos pesquisadores Mark Alberts,
da Universidade de Duke, em
Durham, e Lawrence Brass, da
Universidade de Yale, em Conn-
cecticut, mostrou que o atendi-
mento para o problema é lento.

Os derrames são causados ge-
ralmente por coágulos ou outros
fatores que levam ao bloqueio da
circulação sangüínea e fazem o
cérebro parar de trabalhar.

Alberts e Brass estudaram as
fichas de 34 homens e 29 mulhe-
res, que sofreram derrames, e já
estavam hospitalizados. Os dois
descobriram que menos de 30%
haviam recebido atendimento de
neurologistas até 90 minutos de-
pois de os sinais do problema te-

rem sido detectados por uma en-
fermeira ou outro funcionário.'*

"As equipes hospitalares, prin-
cipalmente os médicos, deveriam
receber treinamento adicionai,
para reconhecer sintomas de durr
rame e fazer uma rápida avaliação
do estado do paciente", avaliaram
os autores «/III J>i
__ «-> r»«n*
LJ Um novo estudo sugere que! ál:
guns tipos de epilepsia poderão ser
prevenidos. O problema resulty,^
danos no cérebro ou derrame. iPey
quisadores da Universidade da CalK
fómia, em S2o Francisco, explica-
ram que £ possível bloquearão
crescimento intenso de novas eone-
xões das células nervosas pará.pN5
venir novos ataques. Alguns cienti*
tas acreditam que essa proliferação
de conexões anormais na base do
cérebro causa uma reaçio em cadeia
que leva à epilepsia. O trabalho indi-
ca que é possível controlar a ativida-
de de pequenas moléculas que fazem
as conexões das células nervosas.

Mortalidade 
por 

Aids

assusta em São Paulo

do ônibus espacial Endeavour ins
talaram, ontem, uma nova câmera
no telescópio espacial Hubble. A
missão completou sua terceira ca-
minhada pelo espaço, sem qual-
quer contratempo. A câmera, de
280 quilos e 2,7 metros de compri-
mento, foi inserida no telescópio
pelos astronautas Story Musgrave
eJeff Hoffman.

O equipamento foi desenhado
para aperfeiçoar o foco do Hubble,
com uma correção ótica que com-
pensa a distorção de seu espelho.
Os astronautas removeram a câme-
ra antiga e, cuidadosamente, insta-
laram a nova pela lateral do teles-
cópio, evitando pancadas que
danificassem o equipamento.

vôo do Hubble, Joe Rothenberg, a
missão já atendeu "aos critérios
mínimos de êxito". Novas etapas,
no entanto, ainda aguardam os
astronautas. "Não acredito que
alguém fique satisfeito se deixar-
mos o Hubble como está".

A nova câmera servirá para rea-
lizar a metade das observações do
telescópio, que foi lançado para
permitir a observação de estrelas
dez vezes mais distantes e eviden-
ciar a existência de planetas ao re-
dor de certas estrelas.

A missão, que tem por objetivo
corrigir defeitos de fabricação do
Hubble descobertos logo depois de
seu lançamento no espaço, em
1990, chegou ontem ao meio da

xou o Hubble sem condições de
focalizar a luz adequadamente.

O passo seguinte é a instalação
de um segundo pacote ótico para
melhorar o foco de outros três ins-
trumentos científicos do telescó-
pio, o que deverá ser feito em
caminhada de seis horas.

Foi a segunda caminhada espa-
ciai de Musgrave e Hofiman. Na
primeira, eles instalaram no Hubble
giroscópios que permitirão ao equi-
pamento orbital obter a precisão
necessária às observações espaciais.

O fim da missão de 11 dias do
Endeavour está prevista para ter-
minar segunda-feira, no Centro
Espacial Kennedy.

SÃO PAULO — A Aids está
alterando os padrões de mortali-
dade por idade. Dados da Funda-
ção Sistema Estadual de Análise
de Dados (Seade) mostram que a
doença atinge sobretudo a popu-
lação chamada de jovem-adulta
(25 a 39 anos), que sempre apre-
sentou os menores índices de óbi-
to. Levantamento das declarações
de óbito, feito mensalmente pelo
Seade, mostra que, no ano passa-
do, 23% dos homens que morre-
ram com idades entre 30 e 34 anos
foram mortos pelo vírus HIV. Em
1991, a proporção era de 20%.
Em 1992, a Aids matou 18% das
mulheres na faixa etária de 25 a
29 anos. Um ano antes, a doença
foi responsável por 13% das mor-
tes.

O Seade alerta que, embora

nem todos os casos tenham 
"siclo

notificados pelo registro civü,
pois muitos atestados declaram
como causa da morte outra doen-
ça, os casos de Aids tem crejjc$£"assustadoramente" nos últimos"
cinco anos. Em 1988, no estado
de São Paulo, foram computados
1.067 óbitos tendo como caü|'4*
declarada a Aids. Nos anos-.se-
guintes, 1.704, 3.168, 4.134 c
5.020 no ano passado. Isso repre-
senta um aumento de 370% .'de.
vitimas fatais.

A cidade de Santos, no litoral
paulista, continua liderando os
Índices de óbitos: em 1992, para.
cada cem mil pessoas, 34 moíre-
ram de Aids. A seguir, estão São
José do Rio Preto e Ribeirão Prç*.
to com 24 mortes para cada cem:
mil pessoas. "T~"
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Eis alguns dos mais belos

reflexos do Estado do Rio

SÃO PEDRO DA ALDEIA

Espelho natural de São Pedro da
Aldeia. Existe algum lugar com
tanto brilho quanto o seu?

Eis a pergunta mágica,do mun-
do ilógico de imagens que ô muni-
pipio, situado na região das Baixa-
das Litorâneas, oferece. Algo tão
pueril quanto o reflexo dos moi-
nhos nos tabuleiros de secagem das
:11 indústrias salineiras, os deva-
neios de Gabriel Joaquim dos San-
tos e sua Casa da Flor ou o abraço
amigo de crianças e pescadores na
Lagoa de Araruama, ocorrido no
último dia 30, por sua preservação.
! Brilham os cacos de pratos, gar-
rafas, telhas, azulejos, as conchas*
os búzios, as lâmpadas quebradas e
putros insólitos tipos de objetos
que compuseram, a partir de 1923,
a ornamentação da casa de Gabriel.
Ele, que trabalhou nas salinas e
roças da região, deixou, após mor-
rer em 1985, a herança barroca de
jquem transformou o lixo em flores,
mosaicos e nos mais diferentes ti-
pos de desenhos simétricos. Arte

A, FORÇA DO
NOSSO ESTADO
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comparada ao estilo do arquiteto
catalão Antoni Gaudi. "Ele sempre
sonhou que passaria a vida sozinho
num castelo cheio de flores", diz o
sobrinho Wilson dos Santos, de 72
anos, que mora há 26 anos na casa,
tombada pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural.

Reflete nas águas da Lagoa de
Araruama o instinto poético de
crianças e pescadores que lutam

contra a pesca predatória e a favor
da pureza da Lagoa de Araruama.
Seu alto grau de salinidade parece

•mais forte do que os problemas no
Canal de Itajuru, em Cabo Frio,
por onde chega a água do mar a
São Pedro da Aldeia. Predominam
as águas transparentes de suas
praias lacustres, principal atração
do município que vive basicamente
do turismo de veraneio. O maior
point fica na Praia do Sudoeste,
famosa pela prática de esportes
náuticos, como wind surf e vela. A
maioria das praias são arborizadas
e urbanizadas e possuem bares,
trailers e restaurantes.

Todo brilho de São Pedro da
Aldeia pode ser visto do alto da
Serra de Sapiatiba, cercada por es-
pécies nativas da flora. Os pescado-
res contam que nesta serra costuma
descer a estreia da "Mãe do Ouro",
para formar uma "Lagoa Encanta-
da". Só as crianças e os próprios
pescadores conseguem vê-la.

#5 Josemar 
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Igreja de São Pedro, às margens da Lagoa: marco da colonização dos padres da Companhia de Jesus

' A maior fonte de arrecadação de
São Pedro da Aldeia (CR$ 65 mi-
4hões em novembro) é o comércio,
& prestação de serviços e a constru-
jfão civil, puro . reflexo do turismo.
Cerca de 1/3 provém da receita do
próprio município (60% de IPTU)
4 o restante de recursos a nível fede-
qpl. O município investe principal-

fiente 
no projeto 

"Construindo o
f uturo", com cursos para forma-

ção de profissionais e de estágios a
oada seis meses para 140 pessoas,
de 13 a 18 anos, na Prefeitura e
empresas privadas. "Estamos in-
Vestindo em informação e numa
ihetodologia adequada para a for-
ijiação dos aldeenses do futuro",
Afirma o prefeito Rodolfo Pedrosa.
*
; Futuro que acredita poder ga-

nhar uma dinâmica com as peque-
nas indústrias que hoje funcionam
4,base do fundo de quintal. A pre-
feitura já cadastrou cerca de 65,

Turismo é força motriz

entre as artesanais, marcenarias e
confecções, para que passem a ter
isenção de impostos municipais. Ao
todo são cerca de 130 empresas do
genero no município.

A expectativa maior de desen-
volvimento é em relação a retoma-
da, feita pela TurisRio, do Plano
Indutor de Investimentos Turísti-
cos da Região dos Lagos junto ao
Consórcio de Promoção Turística
da Catalunha. Este abre perspecti-
vas de novos empreendimentos no

Area: 322 km1
Distância do Rio: 142 km
Distritos: São Pedro da Aldeia

e Iguaba Grande
População: 50.524
Data de Criação: 10/9/1890
Principais atividades econômi-

cas: turismo e pesca

setor em São Pedro da Aldeia, que
hoje conta com sete hotéis (200
apartamentos), 11 pousadas (133) e
quatro campings (480 barracas e 80
trailers). O município não possui
marinas mas existe a perspectiva de
construção numa área de 110 mil
m2 na praia do Balneário.

No setor agrícola, a citricultura
ainda é a força maior do município
destacando-se a produção anual de
laranja (2.877 t), limão (1.101 t) e
tangerina (7201). As plantações de
mandioca (3.4511), milho (96,71) e
feijão (41,41) e os investimentos em
reflorestamento com eucaliptos
(42.003 m3) também merecem des-
taque. Na agropecuária, o aprovei-
tamento anual leiteiro gira em tor-
no de 1.817.038 litros, o gado de
corte bovino em 105.844 arroubas e
suíno em 5.178. Já a pesca vive

• basicamente dos camarões, tainhas
e carapicus; Casa de Gabriel: cacos, telhas, azulejos, búzios e outros 'ingredientes

TF* - • r* i If.iít
festejos,,,.,
O município é,

originário da Aldeia.
^ de São Pedro do^a*

||£Jl|j§ bo Frio, fundada pe-
los padres da Cook_
panhia de Jesus^eju,
1617, junto com-56^
índios da Capitàimr
do Espírito Santa Ó!
marco da coloniza""
ção foi a Igreja de
São Pedro, às mar-
gens da Lagoa de
Araruama. A Rítftir
dia 15 acontecerão
os festejos em home-
nagem ao aniversá-^
rio de emancipaç^
político-administ<ra«
tiva. A programação;
será encerrada nó
dia 18 com a Cantar-,
ta de Natal, na Pra-
ça Agenor Santo?,^
organizada por igre-
jas evangélicas.

i
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Programa apoia criação de software

i -Meta é aumentar produção de programas na cidade e conquistar mercado externo•" A informática ganha espaço no
TMílKto Federal, com a criação
dçTPrograma Softex 2000, que se-
«"implantado na cidade até mar-
<ço'do próximo ano. A finalidade
do programa, de âmbito nacional,

/é incentivar o desenvolvimento
tecnológico e a pesquisa de soft-
jíjáfôjj na capital, que ocupa o ter-
cpiro lugar no mercado consumi-
dor em informática do pais,
(ttftiendo somente para Rio de
WSiéiro e São Paulo.
—A conquista do mercado exter-
no<é-jo principal objetivo do pro-
grama, que já existe em várias
ád#des do país, entre elas, Rio de
laneiro e Curitiba.
-s,;Segundo o presidente do Sindi-
jttto das Indústrias do DF,
Eduardo Castilho, o Brasil quer
conquistar, no ano 2.000, 1% do
.qigftt^do mundial de softwares,
«SÚBiado em US$ 200 bilhões. Pa-

ira ele, as empresas brasilienses,1 com apoio do governo e da inicia-
j tiva privada, têm condições de
¦ disputar uma fatia desse merca-
jdo.
r Condições—"A vocação de
Brasília é a indústria de base tec-
nolSgica" diz, ao argumentar que
a.cidade oferece "um dos melho-'Íe'íi' quadros de profissionais de
informática, com reconhecimento
internacional". Eduardo Castilho
jj^ftra, ainda, que por não ser
$oíüente, a indústria de informa-
ifiòá'j)ode crescer no DF, possibili-
íàqiÍQ receita significativa para a
cidade. Este ano, a receita estima-
^a" para o setor na capital é de
ySS 40 milhões.

Tara capacitar as empresas de
informática na produção de soft-
\fàré's, o programa Softex 2000
prevê, a instalação de equipamen-
tosMde última geração que devem
Séf importados pelo governo em
área específica.

Brasília, as 70 empresas
produtoras de software poderão
aprêsentar programas de traba-
lho,.que serão analisados por uma
comissão — os projetos podem
abarcar as diversas áreas benefi-
ciadas pela informática, mas de-
vem, obrigatoriamente, estar vol-
tado&para o mercado externo. As
empresas selecionadas poderão
utilizar os equipamentos importa-
dos pelo governo e disporão de
bolsas de estudo do CNPq para
desenvolvimento de softwares, en-
tre outras vantagens.

Evandro Teixeira
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Há 13 anos trabalhando nojeira com jeati^liwed^inposto^Ãntwti^Maicncltárou as vendas este mês

Feira do

¦ Preço baixo atrai

até consumidores

de outros estados

Ponto 
já tradicional de con-

sumidores brasilienses e de
outras cidades, a Feira do Guará
desponta como alternativa para
quem ainda não fez as compras
do Natal. Além de vantagens ca-
racterísticas dos shoppings, como
variedade de produtos, estacio-
namento, recebimento de che-
ques pré-datados e cartões de
crédito, a Feira se destaca pelos
preços baixos, até 50% inferiores
aos registrados nas lojas das do
Plano Piloto e shoppings.

Aberta diariamente no mês dP
dezembro—durante o ano ela só
funciona aos domingos — a feira
deve receber cerca de 400 mil pes-
soas até o Natal, principalmente
moradores de cidades-satélites e
de bairros nobres da capital co-
mo Asa Sul, Lago Sul e Norte.
"O coração da feira é o pessoal
do Plano Piloto", afirma João

aumenta vendas

Cavalcante, com a certeza de
quem, há 23 anos, tem uma ban-
ca no local. Instalado numa pe-
quena barraca, onde vende mais
de 50 tipos de pimenta, João Ca-
valcante conta que já conquistou
clientes "classe A".

O maior atrativo das 523 bar-
raças são as confecções, respon-
sáveis por grande parte do fatu-
ramento da feira. Durante um
fim de semana normal, a cifra
chega a CRS 100 milhões, segun-
do o presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Feirantes
do DF, José Alves Cardoso. Em
épocas atípicas, como no Natal,
os feirantes duplicam as vendas.

"A crise econômica afeta mais
as grandes lojas«do comércio, que
sofrem com o pagamento de im-
postos pesados", diz Antônio
Maia, que há 13 anos vende cal-
ças jeans e sociais na feira.

Dispensados do pagamento
da maioria dos impostos, já que a
Feira é considerada micro-em-
presa, os feirantes afirmam que

atraem a clientela com produtos
comprados diretamente das fá-
bricas, principalmente de São
Paulo, com descontos de até 50%
respassados ao consumidor. "Es-
tou vendendo o dobro de merca-
dorias neste mês", comemora
Antônio Maia. •

As calças que vende custam
entre CRS 2,5 mil e CRS 3,9 mil.
Nas lojas de griffe da capital, o
preço, em média, é de CRS 8 mil.
Os preços dos brinquedos tam-
bém estão mais acessíveis na Fei-
ra do Guará. Na barraca de Lu-
ciana Porto, um jogo Indiana
Jones, custa CRS 2,5 mil, en-
quanto em alguns magazines che-
ga a CRS 3,8 mil.

Os feirantes atraem também
grande número de sacoleiras, de
Goiás, Minas Gerais e Tocantins.
Segundo Nilson Coelho, vende-
dor de roupas, as sacoleiras cos-
tumam comprar até 80 peças
num único dia e refazem o esto-
que trimestralmente. Cerca de 50
freqüentam sua barraca, por
mês.

Obras raras estão ameaçadas na UnB
Coleções raras dos séculos 14 a

19, como manuscritos religiosos da-
tados de 1300, estão sendo conser-
vadas de forma precária na Biblio-
teca Central da Universidade de
Brasília (UnB). Segundo a diretora
da instituição, Eurídice de Carva-
lho Sardinha Ferro, o acervo de
aproximadamente 600 mil volumes
precisa passar imediatamente por
cuidados de higienização e conser-
vação, mas os recursos destinados à
universidade têm sido insuficientes
para este fim.
^Pbiblioteca, que atende a três
gM&uários, ainda enfrenta o grave
pmSema da falta de atualização
áffiTcoleções necessárias aos cursos
ffiftfledicina. Engenharia, Adminis-
tofijip e Economia. Eurídice Ferro
eatetria que 177.900 livros são ultra-
passados, o que representa 30% do
acervo básico. Mas a diretora acre-
dita que o período de penúria en-
frentado pela biblioteca pode estar
chegando ao fim com a nova admi-
nistração. O reitor João Cláudio
Todorov, que assumiu o cargo mês
passado, tem como prioridade a
reestruturação da biblioteca e do
hospital da universidade.
-Mfl *¦»

Para recuperar o lugar de van-
guarda que foi ocupado durante
anos pela Biblioteca Central, criada
em 1967, a administração contra-
tou uma consultoria especializada,
com as professoras Ana da Soleda-
cie Vieira e Vera Amália Amarante
Macedo. Ana da Soledade é do
quadro docente da Universidade
Federal de Minas Gerais e Vera
Amália é professora aposentada da
UnB, e vive em Belo Horizonte.

Raridades — Com aproxima-
damente sete mil volumes na Seção
de Obras Raras, a Biblioteca da
UnB conserva, a duras penas, rari-
dades da literatura nacional ilustra-
das por artistas famosos como
Cândido Portinari, Iberê Camargo
e Lívio Abramo. As edições dessas
obras foram custeadas pela Socie-
dade dos 100 Bibliófilos do Brasil,
durante as décadas de 40 e 60. O
grupo reunia 100 personalidades,
como o médico Pedro Nava, Carlos
Lacerda e Xavier da Silveira.

Interessados em publicações lite-
rárias e históricas, os bibliófilos
constituíram um grupo fechado que
pagava a edição de um título por
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A administradora Eurídice lamenta falta de recursos para biblioteca
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Médicos discutem saúde

f\sindicato dos médicos começou, ontem à noite, mobilização
V^/ para avaliar o quadro de saúde no DF. A assembléia foi
convocada antes da decisão do governo do DF, tomada semana
passada, de repassar de imediato, CRS 800 milhões para a compra
ae material para o hospitais. Num primeiro momento, os médicos
estavam dispostos a deflagar uma greve, diante da situação crítica
enfrentada nos hospitais e postos de saúde.

Com a liberação de recursos emergenciais, que permitiram a
compra de medicamentos e material para as próximas semanas, os
médicos vão analisar a situação e propor alternativas para melho-
rar o quadro de saúde no DF.

Defendendo posição semelhante a do Secretário de Saúde, Carlos
Santana, os médicos afirmam que os recursos previstos no orçamento
para o DF não são suficientes para melhorar a situação. A alternativa é
aumentar o repasse de dinheiro pelo Sistema Único de Saúde, já que os
hospitais e postos, além da demanda da cidade, recebem 30% a mais de
pacientes que chegam de outras regiões do país.
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Consumidor

Com o incremento das ven-
das no comércio no final de ano,
também aumenta, em torno de
40 por cento, o número de de-
núncias que chegam ao Procon
de consumidores lesados.

O órgão de defesa do con-
sumidor decidiu intensificar a
fiscalização e ontem fechou
duas lojas: a Temper Bras e
Temper Art, na Asa Norte.

O Procon já havia registra-
do mais de cinqüenta queixas
de pessoas que compraram vi-
dros temperados e boxes para
banheiros mas não receberam
a mercadoria.

Cólera

Cinco meses depois do regis- >1
tro do último caso de cólera no
DF, a doença voltou a aparecer, -
dessa vez, importada do Ceará, ..
através de um rapaz que se ins- -
talou no Núcleo Bandeirante no ••
mês passado. Desde 1992, foram -
seis casos da doença notificados
pela Vigilância Epidemiológica
de Cólera.

Os técnicos não acreditam ,
que o vibrição possa espalhar-se
pela cidade. Mesmo assim, fa-,
zem as recomendações de sem-
pre: hábitos de higiene com o
corpo e no preparo dos alimen- 

'r

tos. Água, só filtrada ou fervida. -

Reforma garantida
A Torre de TV, finalmente,

está com a sua reforma garan-
tida e deverá ser aberta aos
visitantes em meados de feve-
reiro, segundo a Secretaria de
Turismo.

Empresas
Os dados mais recentes da

Junta Comercial do DF indicam
que o mês de setembro registrou
o maior número de empresas
que encerraram suas atividades
desde janeiro, com 55 casos re-
gistrados.

Mesmo com o quadro reces-
sivo, a criação de novas empre-
sas ao longo do ano vem obede-
cendo a um ritmo regular. De
janeiro a outubro surgiram 7.614
empresas — 994 em março, 196
em agosto e 990 em setembro.

O laudo técnico realizado pa-
ra avaliar a extensão das refor-
mas necessárias indicou a neces-
sidade de trabalhos de lixação e
pintura metálica na torre, envol-
vendo USS 360 mil.

Seca
As chuvas esparsas que cai- .r

ram no DF, até agora, não fo- -
ram suficientes para salvar a ''

produção de chácaras em toda a
região.

A queixa é geral e, nos arre-
dores de Valparaíso c Cidade
Ocidental, há casos de terrenos
que, depois de muitos anos, es-
tão com poços e pequenos cur-
sos d'água totalmente secos.

Agora, é torcer pela chuva
para o reinicio do plantio, de-
pois da safra perdida.

PELA CAPITAL

O deputado Carlos
Alberto (PPS) quer le-
var adiante a organi-
zação da Marcha de
Mãos Limpas, com o
apoio de movimentos
políticos do DF, em
protesto contra as de-
núncias de corrupção.

Os deputados es-
tão acelerando na Cã-
mara Legiiativa a
conclusão dos parece-
res para viabilizar a
votação do orçamen-
to de 94 para o DF,
até o próximo dia 15,
quando começa o re-
cesso parlamentar.
São CRS 25 bilhões
que priorizam as
áreas de saúde, trans-

porte e segurança.
O Departamento

de Fiscalização de
Saúde começa a visto-
riar, a partir de janei-
ro, barbearias, cabele-
reiros, manicures,
calistas e acupunturis-
tas para verificar o
cumprimento do decre-
to que fixa critérios de
higiene para o manu-
seio de objetos que en-
tram em contato com
a pele do cliente. A
preocupação maior
continua sendo a Aids.

A partir de hoje, o
Hospital da Asa Nor-
te estará distribuindo
o Manual do Usuário,

que vai orientar a po- u
pulação sobre o servi-
ços prestados pela re-
dô de saúde e, em
especial, pelo HHAN.
O manual será entre-
gue às prefeituras das „
quadras, escolas, ban-
cos e farmácias.
¦ O cantor e compo-
sitor Aloisio Brandão "
será a atração de hoje ''
no Feitiço Mineiro, na ...
306 Norte, a partir das ^
22h. No show, a gui- >,
tarrista Marlene Li-
ma, o percussionista
Jorge Macarrão e as "
cantoras Ana Paula r
Barreto (Invoquei o "
Vocal) e Ana Prisce. ,

MAMAM
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ano e ainda encomendavam a ilus- ainda Canudos, de Euclides da Cu- •»
tra?ao aos artistas. A Segao, tem, nha, Espuma Flutuante, de Castro DOSE DUPLA DE REQUINTE,entre os exemplares, O Rebelde, de Alves, e as colegoes Hipocratiana, im/*aa\ c rMlAimAHCIngles de S^za, com ilustra?ao de sobre Medicina, e a literaria Cami- TRADIQAO E QUALIDADt.
Ibere Camargo, e Memorias Pdstu• liana, do acervo de Pedro Nava. «infffliffifffp' -'
mas de Bras Cubas, de Machado de Segundo a encarregada da Se?ao,
Assis, ilustrado por Portinari. Os Clarimar Almeida Valle, os exem- «H«||P
exemplares foram doados a biblio- plares estao em bom estado de con-
teca pela familia de Pedro Nava. servagao, mas precisam de uma hi- wADITMTTVt rvDFMTTlO acervo de obras raras possui gienizagao.
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-1MIM Lrigrid Bergman jovem no cinema
-Até domingo, uma mostra espe-

dhJlrtom filmes da atriz sueca In-
grfd"Bergman, está em exibição no
cinê*Brasília. Retrato de uma atriz
quando jovem, é uma promoção da
Efflftáixada da Suécia. Os filmes se-
leèíÒtiados foram realizados entre
H>35 e 1940, antes da atriz transfe-
rii^e para os Estados Unidos, e
envolve o trabalho de diversos dire-,»»?>> • AM/,-Mi'
tores. ¦
"Hoje, será apresentado A noite

de Valpurgis, dirigido por Gustaf
Edgren, produção de 1935. Ama-
nhã, será exibido Noites de junho,
de Per Lindberg, e na sexta, Dólar,
de Gustaf Molander. Também são
dirt|idos por Molander os filmes
programados para o sábado, A Fa-
ce de uma mulher e no domingo,
Somente uma noite e Intermezzo. As
sessões são às 21 h com entrada
franca. No domingo, às 19h e 21h.
Legendas em inglês.
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Uma Sesaão-Multo Louca - Cultura
Inglesa — 708/709 Sul (Fone: 244-
5650). Âs 19h e 21 h de segunda à
sexta. No sábado e domingo, às 16h,
18h, 20h e 22h.
O Boi - Cine Brasilia — 107 Sul
(Fone: 244-1660) filme jsueco, com le-
genda, às 17 e 19h . Às*2lh, Mostra de
Filmes Ingrid Bergman, uma atriz
quando jovem, legendas em inglês.
Por amor ou por dinheiro - Cine
Park 1, às 15h30, 17h20, 19h30 e 21h.
Comédia
Tão Culpado como o Pecado - Ci-
ne Park 2 (Fone: 234-3336), às 15h30,
17h30,19h30 e 21h30. Drama
Paixão sem Limite - Cine Park 3
(Fone: 234-3336) às 16h30, 18h10,
19h50 e 21h30. Aos sábados e domin-

. gos também às 14h50. Drama.
Como Água Para Chocolate - Cine
Park 4 (Fone: 234-3336) às 16h40,

18h50 e 21 h. Aos sábados e domingos
também às 14h30.
A Inorivel Jornada - Cine Park 5, às
16h, 17h40,19h20 e 21h. Aos sábados
e domingos também às 14h20. Aven-i
tura.
O Demolidor - Cine Park 6 (fone 234-
3336), às 15h, 17h10,19h2 e 21h30.
O Banquete de Casamento - Cine
Park 7 (Fone: 234-3336) às 15h30,
17h30,19h30 e 21h30h.
O Fugitivo - Cine Park 8 (Fone: 234-
3336) às 16,20,18h40e21h.
Por amor ou por dinheiro - Karim
— 110/111 Sul (fone: 225-1233), às
15h, 17h, 19h e 21 h. Ação (14 anos).
Forever - Cine Atlântida, no Setor
de Diversões Sul (Fone: 224-1968), às,
16h, 17h40,19h20 e 21h. Drama.
Reencontro Mortal - Cine Márcia,
no Conjunto Nacional (Fone: 225-
0633), às 15h, 17h, e19he^h

SECRETARIA DE OBRAS
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA

CAESB
AVISO DE LICITAÇÃO

1) A CAESB comunica aos interessados que realizará a TOMADA DE PREÇOS N° TP-106/93 - CAESB, regida pelos termos do edital e pela lei n° 8.666, de 21 /06/93.2)
Objeto: Transporte (frete) de cilindros para cloro (vazio - ida, cheio - vinda), nos
percursos Brasília - São Paulo - Brasília e Brasília - Cubatão - Brasília. 3) Data de
realização: 27.12.93, às 15:00 horas. 4) Local de apresentação das propostas: sala de
licitações, no sexto andar do Edifício-Sede da CAESB, localizado no Bloco "A", n°'
67/97, da Quadra 04, do Setor Comercial Sul, em Brasília - Distrito Federal. 5) Cópias
do Edital poderão ser adquiridas no endereço acima, mediante recolhimento, na
tesouraria da CAESB, de taxa no valor de CRS 700,00.6) Outras informações poderãoser obtidas através do telefone (061) 226-1222 ou pelo fax (061) 226-2160.

Brasilia, 07 de dezembro de 1993.
AMBROLINO CASSIMIRO DE GODOI

Comissão de Licitação
Presidente/Substituto
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Ãrmda do bazar, que termina hoje no Rio Palace , será revertida para entidades de amparo ão menor

A elegância em discussão

¦ Hebe eXuxajá

estão na lista por
influenciar moda
IESA RODRIGUES
T*V ecididamente, se o Brasil
_L/ não melhora sua imagem
através da política, da economia
ou segurança, talvez a moda seja
nosso portão de acesso a um
mundo melhor. Ontem, Carmen
Mayrink Veiga recebeu um grupo
para a primeira reunião do comitê
que vai eleger os dez mais elegan-
tes do Brasil no ano que vem.

Não será apenas outra lista,
porque esta tem o aval da mais
famosa analista de moda do mun-
do, a americana Eleanor Lam-
bert, que consegue manter a cre-
dibilidade de sua seleção há 52
anos. E para assegurar que seu
nome será levado a sério na elei-
ção brasileira, fez questão de ex-
plicar todos os critérios da sua
própria votação.

Na sala com vista para o Pão-
de-Açúcar, Eleanor exigiu sigilo
sobre os nomes do comitê, para

evitar situações constrangedoras."Como a milionária, do Tennes-
see, que se julga uma anfitriã ele-
gante e todos os anos me pergun-
ta por que não faz parte da lista.
Indico a ela o único membro do
comitê que tem a identidade reve-
lada, o Ronald Herrera, editor da
revista Vanity Fair.-No dia se-
guinte, ele me liga, horrorizado".

Há uma lista de referências,
para os juizes lembrarem de possí-
veis candidatos, mas novos nomes
são bem-vindos. Madonna foi ci-
tada como elegante nos anos 80,
por ter influenciado a juventude
numa maneira de vestir diferente.
"É a responsável pelo sucesso dos
leggings. E pelo uso de lingerió
aparente".

Todos os anos, em janeiro,
2.500 cédulas são enviadas e cerca
de 900 respostas chegam de volta
à casa de Eleanor. Em principio
de fevereiro, o comitê se reúne na
sua casa, a partir das 1 lh, discute
as elegantes primeiro; almoça em
sistema de bufê às 14h e começa a
discutir os homens bem-vestidos.
A lista final sai às 16h para a

imprensa. Deve haver sempre Z
urna lição, uma demonstração da „
evolução sociológica da moda.

Na lista de referências brasilei- .
ras figuram Xuxa, Hebe Camar- -
go, por serem influências na ma- ..
ncira de vestir nacional. Carmen
Mayrink Veiga, anfitriã da reu-
nião, de minitailleur- azul-turquesa
(mesma cor do conjunto de Elea- **,

nor), foi citada como participante
do Hall of Fume da lista interna-
cional, é eterna elegante. No Rio,
esta seleção de estilo faz parte de
uma semana de festejos na moda,
em homenagem a Zuzu Angel, e (
sua filha, Hildegard, coordenará a 

''

lista de elegantes brasileiros.

Q A partir das 20H30 de hoje, no
Palácio da Cidade, um jantar de *

gala para 800 convidados será o
ponto de partida para o Instituto 1

Zuzu Angel, com o anúncio ofi-
ciai do endereço, um desfile com :

modelos de vários estilistas cario-
cas, inspirados por Zuzu, e mui-
tos candidatos à lista dos 10 mais
em verão tropical.

Jarmen (C) recebeu âprimeira-dama Mariângeles Maia e Helinho Fraga para estudar lista da moda

Vitória de Heloísa acaba com

polêmica 
intelectual na UFRJ

¦ Êscobar e Chaim Katz prometem acatar a escolha da banca

Leilão de arranjos natalinos

termina hoje no Rio Palace

O segundo dia do bazar benefí-
cente de Natal, promovido pela
socialite Gisela Amaral, no Hotel
Rio Palace, foi marcado por um
leilão vip. Foram leiloados 36 ar-
ranjos natalinos, confeccionados
por 33 decoradores famosos do ei-
xo Rio-São Paulo, como Hélio Pe-
legrino, que doou uma escultura
em forma de pomba, arrematada
por US$ 315 (CR$ 80 mil). Em
cerca de três horas, foram leiloadas
sete peças, que totalizaram CRS
500 mil. Toda a renda será destina-
da à Cruzada do Menor e ao Pa-
tronato de Menores. As demais pe-
ças serão leiloadas — ou postas à

venda— hoje, último dia do bazar,
quando serão sorteadas duas pas-
sagens para o Caribe.

Comandado pelo apresentador
Luís Carlos Miele, o leilão contou
com a presença de cerca de 500
pessoas. Entre as peças arremata-
das destacam-se um arranjo em
forma de cupido com plantas desi-
dratadas, confeccionado por Tânia
Siqueira, que também assina a de-
coração das mesas — enfeitadas
com veludo vermelho e brocado de
renda — que ampararam os arran-
jos. A peça foi arrematada por
US$ 180 (CRS 46 mil).

Além de expositora, Stella de
Orleans e Bragança — mulher do
príncipe D. João — não resitiu e
adquiriu por USS 125 (CRS 32
mil) um arranjo com instrumentos
musicais de Luiz Fernando Gra-
bowsky. " Todo mundo tem que
colaborar com a Gisela na iniciati-
va de ajudar as crianças'', disse
Stella, que pretende levar a peça
para seu hotel em Parati. A árvore
em prata, com adereços folheados
em ouro e pingentes de cristal, de
Dora Klabim, também fez muito
sucesso. A peça foi arrematada por
US$ 750.

Mencedores do 
'Líderes 

do

Imanhã' recebem 
prêmiosFernando Rabelo• Os três vence-

dores do concur-
sj|^Lideres do
Amanhã recebe-
ram nosíarde de
ontem, no JOR-
NAt DO BRA-
SIL, seus prê-
niiòs de US$ 15
mj.CUS$ 10 mil e
IJSS 5 mil — des-
tinados aos três
primeiros coloca-
<3$?. Os cheques,
eMtidos pelo Ba-
nefl em cruzeiros
reais, foram en-
tne|üés pelo dire-
tpr,.j£nanceiro do
JORNAL DO
BRASIL, Nelson
E($j)iista, e por
twjãno Ribeiro,
presidente do
Convênio do Banerj.

_ ..Ricardo de Oliveira Neves, en-
genüeiro de 38 anos, diretor do
Instituto de Tecnologia para o Ci-
(tyc|j|p, ficou em primeiro com o
aj.tlgo Desenvolvimento, ONGs e
empresários sociais. A atriz e escri-
tòra Teresa Frota, de 37, veio em
seguida, com o ensaio Dos dedos

no(È) e Nelson Baptista (D) entregaram os cheques a Jorge, Ricardo e Teresa

verdes à escola padrão, sobre a ne-
cessidade de sensibilização das
crianças carentes para a educação.
O terceiro lugar ficou com Jorge
Antônio Costa, 38, que escreveu
sobre Poder e cidadania.

Lançado em setembro do ano
passado, o concurso Lideres do
Amanhã mobilizou mais de seis mil

candidatos do Brasil inteiro que
escreveram sobre idéias novas para
melhorar o país. Um júri compos-
to por membros do Baneij e do JB
escolheu 52 finalistas, que publica-
ram seus artigos num tablóide que
circulou com a edição de 29 de
novembro do JORNAL DO BRA-
SIL.

? Seis pessoas ficaram feridas
durante a explosão de uma estufa
na Mappel Rio Indústria e Co-
mèrcio Ltda, na Rua Gravataí,
20, no Rocha. O acidente aconte-
ceu por volta das 12h, quando a

Arvores de Natal
A Rioluz está concluindo a

montagem das tradicionais árvo-
res de Natal de lâmpadas colori-
das e das gambiarras que já enfei-
tam parte dos coqueiros da orla
de Copacabana. Amanhã, a em-
presa começará a armar uma das
cinco vedetes da decoração de fim
de ano: as cinco árvores com ilu-
minação controlada por micro-
processadores eletrônicos, o que
permitirá a obtenção de uma ilu-
minação não estática — com se-
qüências de jogos de luzes diferen-
tes a cada de dez minutos.

As árvores já estão sendo ar-
madas dentro dos distritos da
Rioluz, e amanhã o engenheiro
Jorge Forte pretende iniciar a ins-
talação da que vai ficar no Aterro
do Flamengo. No dia 14, a prefei-
tura deve inaugurar, além desta
árvore, uma outra em frente ao
Hotel Copacabana Palace. As de-
mais serão instaladas na Ilha do
Fundão e na Zona Oeste (calça-
dão de Bangu e próximo ao via-
duto de Campo Grande).

maior parte dos 100 funcionários
estava almoçando fora da empre-
sa. Dos feridos, o único em estado
grave ê Anselmo da Costa Vieira,

que estava próximo à estufa. Com
vários ferimentos provocados por

estilhaços de vidro e madeira, An-
selmo Joi internado na UDE
(Unidade Dinâmica de Emergêtjn
cia) do Hospital Salgado Filho, no
Mêier, de onde deverá ser transfe
rido para uma clínica particuldr'.
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Bens cadastrados IPTU na Câmara
A Justiça expediu ontem mandado

do seqüestro dos bens móveis dos
delegados Elson Campello, Roberto
Alves de Castro e Antônio Nonato da
Costa e do detetive-inspetor Nélio
Machado, acusados de enriquecimen-
to ilícito. A medida é um desdobra-
mento do seqüestro dos bens e quebra
de sigilo bancário dos policiais, decre-
tados anteontem.

Três oficiais de justiça partiram
ontem à tarde para cumprir os man-
dados que, segundo juristas, consis-
te apenas no cadastro de todos os
bens móveis dos envolvidos. A deci-
são foi tomada pelos três juizes das
Varas de Fazenda Pública onde cor-
rem os processos.

Para reduzir o aumento real mê-
dio de 80% que incidirá sobre as
alíquotas do IPTU de 1994, a ban-
cada do PT, a Comissão de Orça-
mento e Finanças da Câmara dos
Vereadores e o líder do PMDB, José
Moraes, apresentam hoje três subg
titutivos ao projeto de lei enviado.à
Câmara pelo prefeito César Maia'.'
O líder do PMDB propôs um au-
mento real médio de 35%, que ga-
rantirá as espectativas de arrecada-
ção da Prefeitura. Já o PT proporá
aumento real médio de 15%. Q
substitutivo da Comissão de Orça-;
mento e Finanças manterá das ré=;
gras de cobrança praticadas esto»
ano.

Detran abre posto avançado no Rio Sul

pressoras e dois termP
nais de computador. O
público terá acesso a
informações como
número de multas e o

O Detran inaugura
na próxima segunda-
feira, dia 13, às 1 lh, o
seu primeiro posto
avançado. Ficará loca-
lizado no Shopping
Rio Sul, no setor azul,

piso G2. O atendimen-
to será de segunda a
sábado, no horário de
funcionamento do
shopping. O quiosque
contará com duas im- valor do IPVA.

"""Aplaudida de pé por mais de'(ütVpessoas 
que lotaram ontem o

auditório do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas da Universida-
açpFederàl do Rio de Janeiro
(UFRJ), a crítica de Literatura He-
loísa Buarque de Holanda foi esco-
linda para ocupar a vaga de profes-
sor|(titular da Escola de
Comunicação da universidade. Os
dÓiíTôutros candidatos — o filósofo
Certos Henrique Escobar e o psica-
rialj^ta Chaim Samuel Katz —, que
vinham pondo em dúvida a impar-
fialfiJade da banca examinadora,
prometeram acatar o resultado.

Acompanhada da mãe, Nair
CWWüra, e da irmã Lúcia Araújo,
Hefõisa disse que pretende ampliar
08 estudos internacionais no De-
ftótftamento de Teoria da Comuni-
cação e debater o papel da cultura

no Mercosul. "A universidade tem
que estar presente no espaço públi-
co", ponderou. A frente da Edito-
ra da UFRJ, a professora lançará
um pacote com cinco livros até o
Natal e, até meados do próximo
ano, quando terminará a sua ges-
tão, deverá lançar mais 20 títulos.

O filósofo Carlos Henrique Es-
cobar, que ficou em terceiro lugar,
considerou "um horror" a confe-
rência de Heloísa. "Como 

podem
aprovar uma professora para o
Departamento de Teoria que diz
ser contra a teoria?", indagou. Es-
cobar disse ainda que sabia do re-
sultado, antes do seu anúncio. O
mesmo aconteceu com Chaim
Katz, que afirmou que a escolha
foi importante para mostrar o que
se passa na universidade. Para o
psicanalista, a polêmica provocada

pelas suas suspeitas serviu para
apontar a sua discordância do cri-
tério de escolha, que determina um
mínimo de 10 anos de magistério
no 3o grau. Segundo Chaim Katz,
ao levantar o debate, seu objetivo
era assegurar que examinado.

O diretor da Escola de Comuni-
cação da UFRJ, Carlos Alberto
Messeder Pereira, divulgou nota
ontem esclarecendo que o profes-
sor Gilberto Velho não foi "recu-
sado como participante da banca,
na qualidade de suplente", como
haviam informado na véspera ao
JORNAL DO BRASIL alguns co-
legas dele. Para o Carlos Alberto, a
presença de Velho na banca ê"prova da alta qualificação e do
nível de exigência que se faz na
UFRJ quando da composição de
bancas para concurso".

Marcelo Renu
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-Estado negocia verba 
para 

Linha Vermelha

¦ Governo pede empréstimo-ponte de US$ 47,7 milhões ao Banco do Brasil para acabar obras da segunda etapa da via expressa
0 secretário estadual de Eco-

.nomia e Finanças, Cihilis Viana,
>iiíformou ontem que o governo
do estado está negociando um
efiipréstimo-ponte com o Banco
ílò Brasil de USS 47,7 milhões
(CRS 12,2 bilhões) — verba que
fàlta para concluir a segunda eta-
p£ da Linha Vermelha. Segundo
ele, a verba funcionaria como
complemento dos recursos fede-
ríiis, a serem incluídos no orça-
mento de 94 da Uniào. Ele expli-
cou que o estado arcaria com os
juros do empréstimo até que o

-dinheiro fosse liberado pela
««Uniào.

Cibilis disse que o governador
^Leonel Brizola entregou um rela-

. tório ao presidente Itamar Fran-w co, no dia 2, informando que 76%
das obras estào concluídas. "O
estado está fazendo a sua parte,
que consiste na desapropriação de
áreas, deslocamento das famílias e
construção de casas", disse. Se-
gundo ele, o governo estadual já
gastou USS 30 milhões (CRS 7,6
bilhões) dos USS 50 milhões (CRS
II,8 bilhões) de investimentos

'-previstos.

Movimento— Um encontro
na Associação Comercial do Rio'
de Janeiro, na manhã de hoje,
deverá definir o que ainda pode
ser feito para sensibilizar as auto-
ridades a investirem na segunda
etapa da Linha Vermelha, cujas
obras estão paralisadas. O movi-
mento para o reinicio das obras
foi retomado ontem, durante um
café da manhã na entidade, onde
estiveram presentes representan-
tes empresariais, comunitários e
autoridades estaduais e munici-
pais. Para hoje, espera-se o com-
parecimento do governador e de
prefeitos do Grande Rio.

O presidente da Associação
Comercial, Humberto Mota, disse
que pretende aproveitar a presen-
ça de Itamar Franco no Rio, pre-
vista para o dia 10, para sensibili-
zá-lo sobre o problema."Devemos também reunir toda a
sociedade para pressionar os par-
lamentares a incluírem esta verba
no Orçamento. Será um fracasso
de todas as lideranças do Rio de
Janeiro se não concluirmos esta
obra", frisou Mota.

Meningite no Rio será

discutida em Brasília

. A Comissão Nacional de Me-
ningites marcou uma reunião no
próximo dia 14, em Brasília, para
analisar o documento da Secreta-
ria Municipal de Saúde do Rio
que detalha a situação da doença
e defende a necessidade de impor-
tação da vacina cubana contra a
meningite meningocócia do tipo
B. O documento foi entregue on-
tem á coordenadora de doenças
do Centro Nacional de Epidemio-
lógia (Cenepi), Marilia Bulhões.

Fazem parte da comissão 16
representantes de entidades como:
Ministério da Saúde, Universida-
de de São Paulo, secretarias esta-
duais de Saúde do Rio de Janeiro
e de São Paulo, Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Rio de Janeiro,
Fiocruz, Instituto Adolpho Llitz,
Instituto Butantã (SP), Santa Ca-

sa de Misericórdia (SP) e Hospital
de Doenças Tropicais da secreta-
ria estadual de Saúde de Goiás. A
Secretaria Municipal do Rio está
solicitando a importação de cinco
milhões de doses da vacina cuba-
na — para uma população de 2,5
milhões de pessoas até 19 anos.

Ontem, foi registrado mais um
caso de meningite meningocócica
no município do Rio: V.H.C., de
2 meses, morador de Santa Cruz,
que está no Hospital Salles Netto,
no Rio Comprido. A doença de
M.J.C., 40 anos, moradora da
Rocinha, notificada como do tipo
meningocócica, foi diagnosticada
ontem como pneumocócica. Com
isso, permanece em 404 o número
de casos e em 85 as mortes regis-
tradas pela coordenação de epide-
miologia da Secretaria.

Mlchel Filho
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Uma multidão de pedestres pára no Largo da Carioca e se diverte com as imitações do ator curítibano

'Sombra' 
é atração no Centro

¦ Ator sobrevive

de imitações no
Largo da Carioca

se, sorrindo, o aposentado Ar-
mando Oliveira.

TANIA ALMEIDA

O 
continuo anda bem rffpido
com uma quentinha na

mão. O sol forte atrasa o passo
da velhinha. A'moça, bem tor-
neada, passeia rebolativa. Como
uma sombra, o ator curítibano
Marivaldo de Souza, 23 anos,
segue e imita cada um desses
personagens que atravessa o
Largo da Carioca. Ele é o novo
astro entre os artistas que se
apresentam na rua. Em poucos
minutos, uma pequena multidão
esquece da vida para prestar
atenção. "O rapaz é ótimo", dis-

Marivaldo — no Rjp há um
mês — se veste todo de preto,
pinta o rosto com pasta d'água e
está pronto para divertir as pes-
soas. Em Curitiba, fazia suas
apresentações na Rua das Fio-
res, no Centro. "Como ator, fa-
ço o que gosto e junto uns troca-
dos para sobreviver", conta.
Diariamente, ele arrecada cerca
de CRS 5 mil com as apresenta-
ções.

Ameaça — Mas o show de
Marivaldo está ameaçado. O
soldado Baracho, da cabine da
PM que fica quase em frente à
estação do metrô proibiu Mari- *

valdo de se apresentar ontem à
tarde. "Se ele fizer o show, vou

prendê-lo", ameaçou o policial.
O soldado alega que não é per-
mitido fazer "aprensentações
culturais" no local.

O diretor do Sindicato dos
Trabalhadores na Economia In-
formal, Idson José da Silva, de-
nunciou que o soldado costuma
achacar os camelôs e artistas que
trabalham no Largo da Carioca.

"lie deveria prender os pive-
tes, ao invés de perturbar o mo-
ço que distrai a gente", recla-
mou o escriturário Paulo Alves.
Segundo o coordenador geral de
fiscalização da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Ruy
César Miranda, as apresenta-
ções podem ser feitas apenas no
trecho da praça onde são permi-
tidos os camelôs.

Atropelador

culpa vítima

por acidente
O agente da Polícia Federal

Anintas Jorge de Aguiar Santos,
38 anos, culpou ontem — ao.de-
por na 37a DP (Ilha do Governu-
dor) — as estudantes Raquel Pe-
reira dos Santos, 13 anos, que
morreu, e Karina Alves dos San-
tos, 13, que ficou gravemente feri-
da, por terem sido atropeladas
por sua lancha, sábado passado,
na Praia da Guanabara. Ele cün-
dúzia a lancha Josliua, qucnào
tem registro na Capitania.dos
Portos, sem habilitação. ni».

Anintas disse que o acidente
ocorreu por imprudência das -víji-
mas, quando ele rebocava a lan-
cha Purgo, do funcionário''do
Banco do Brasil Antônio Costa
Serra. Segundo ele, Raquel e Ka-
rina atravessaram entre as düUs
lanchas. O policial federal respon-
de por homicídio culposo e lesões
corporais culposas. »r>

Revolta — Os atropelamen-
tos causaram revolta entre os" iSò-
radores da Favela Zaquia Jorge,
onde Raquel morava, e durante
um tumulto em frente ao traíler
de Anintas, Maria do CarmoSil-
va foi baleada na cabeça. O poli-
ciai foi à delegacia acompanhado
de dois agentes da Polícia Federal
e negóu que estivesse conduziildo
a lancha embriagado.

De acordo com a versão 
"tle

Anintas, ele sentiu quando a lan-
cha deu um tranco, mas so áo
chegar no posto do Corpo Marí'ti-
mo de Salvamento da Ilha do Go-
vernador é que soube que atrope-
Iara duas meninas. Anintas fúspu
que voltou ao local para prestar
socorro, mas a praia estava vazia.
Anintas revelou ainda que, emjjo-
ra sem carta de habilitação, costu-
ma dirigir lanchas de amigos e
que este foi seu primeiro acidente.
Hoje, três testemunhas serão "in-
terrogadas e o delegado Jorge da
Cruz Barros acredita que desmin-
tam a versão apresentada pelo
agente federal.

PREFEITURA OO MUNICÍPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÃO DA CMTC
E REESTRUTURAÇÃO DO . TRANSPORTE PÚBLICO

-CRESCENDO-o
D
<
o•< S3

<&
O<</)PREFEITURA DE

aaúde pública a bem estar social.
OBJETIVOS

Remenejamento das economias realizadas com a privatização para atividades de educação
Prioridade na participação do» empregados da CMTC no proceato de privatização.

implantação de novos Corredores e Terminais, em parceria com a iniciativa privada, incluindo financiamento, projeto, execução
e operação.
Reorganização das atividades de gestio do Sistema de Transporte Coletivo Urbano.
Privatização da CMTC, com a maximização das (unçõas operacionais do sistema e conseqüente eliminação do déficit.

C.G.C.M.F. N* 60.498.417/0001-58
AVISO

Concorrências n*s. 044/93 a 046/93
Execução de serviços de operação no sistema de transporte coletivo de passageiros por ônibus do Município de São Paulo

Modalidade Comum, com a utilização de veículos, garagens a equipamentos da CMTC.

íA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC, torna púbüco que se acham abertas licitações, na modalidade de
^ Concorrência, regidas pela Lei Federal n°8.666, da 21 dejunhode1993,e,noquecoubqf.p«laLeiMunicipain010.544,de31 de maio de 1988, com base nas disposições
. aplicáveis da Lei Orgânica do Município de São Paulo, das Laís Muni ápaisn°8.424, de 18/08/76en°11.037, de25/07/91,doDecraton°29.945,de25/07/91,e das
demais normas aplicáveis, em especial, as cláusulas a condições fixadas nos respectivos editais.

3.- OBJETO
1.1.* Seleção de firmas individuais, sociedades, cooperativas ou consórcios, para execução de serviços de operação no Sistema de Transporte Coletivo de

^Passageiros por Ônibus, Modalidade Comum, sob regime de contrato de prestação de serviços incluindo lote de veículos operacionais de reserva.** *1.2.- Os contratos decorrentes destas licitações terão por objeto a prestação da serviços nos moldes estabelecidos na Lei Municipal n° 11.037, de 25 de julho"v '*de 1991, mediante utilização de veículos diferenciados, garagens, instalações a equipamentos de propriedade da CMTC. Acessão do uso desses bensserá feita"a título oneroso, gerando créditos para a CMTC que serão compensados quando do pagamento da remuneração prevista para a prestação de serviços, objeto~|~ido cada contrato. No prazo máximo a ser fixado na proposta, a empresa ou entidade que vier a ser contratada deverá incorporar a cada lote licitado, para
Substituição ou acréscimo, frota própria constituída da 37 trólebus-padron (equivalentes, para referência a 50 veículos modelo convencional) da última geração
que, ao final do contrato, reverterão para a contratante, nos termos a na forma estabelecidos no instrumento contratual.
2.- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1.- Poderão participar destas Concorrências firmas individuais, sociedades, consórcios e cooperativas que tenham prevista, no objeto ou objetivo social,
atividade que permita a operação de serviços de transporto coletivo de passageiros, ou apresentem o compromisso formal de adequag5o*previsto no edital.
2.2.- Os interessados deverão compareoer à COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC, na rua Treze de Maio, n°
1376, 3° andar, no horário das lOhOO às 16h00, a partir do dia 09 de dazsmbrode 1993, para a aquisição dos cadernos contendo as Condições Específicas
e demais elementos relacionados com os certames, mediante o pagamento de CR$ 100.000,00 (oem mil cruzeiros reais) por conjunto formado pelo caderno
que contém as normas gerais aplicáveis a todas as concorrências em epígrafe a uma separata que contém os anexos que identificam e individualizam cada lote,
o inventário dos veículos e outros bens vinculados ao lote licitado, informações detalhadas sobre a garagem, instalações e equipamentos, bem como os fatores
e critérios de julgamento das propostas, facultando-se a aquisição de separatas avulsas com o pagamento de CR$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros reais) por
exemplar.
No ato de aquisição dos cadernos, serão soltados dos interessados os seguintes elementos informativos: razão social ou denominação completa; endereço
completo; CGC/MF; inscrição estadual, se tiver; telefone; fax ou telex, se possível e o nome da pessoa para contato específico.
3.- APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
3.1.- Os interessados deverão apresentar a Documentação de Habilitação e a Proposta em envelopes separados o opacos para cada concorrência.
a) • Envelope n° 01
b) - Envelope n° 02

Documentação de Habilitação
Proposta Técnica e Comercial

3.2.- Referidos envelopes deverão ser apresentados fechados e inviolados ou lacrados, e serão recebidos pela Comissão de Licitações até o dia 26 de
janeiro de 1994, ès 16h00, na rua Treze de Maio, n° 1376, 3° andar.
3.3.- As aberturas dos respectivos envelopes, em sessões públicas, na presença de todos os interessados, serão realizadas nas datas e horários mencionados
no quadro anexo, parte integrante dest« aviso, para todos os efeitos legais.

J&.4.- A CMTC reserva-se o direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular total q^parcialmente qualquer das concorrências a- que se refere este aviso, sem que tal fato represente ou origine direito das interessadas a qualquer tipo de indenização, reembolso ou compensação de valores.

FRANCISCO A.N. CHRISTOVAM
Diretor Presidente

QUADRO ANEXO • DADOS GERAIS SOBRE OS LOTES LICITADOS
CONCOR. N" LOTE N° FROTA PATR. HOSO AREAS BAS. DE ATUACAO (• •) ABERT/ENVELOPES

044/93 67 1T7 10* Sto.Amaro(l) ' 28/01/94as10:00hs.
045/93 68 285 241 S. Mateus, V. Carrao % 28/01/94as 10:00hs.

Penha, V. Prudente (21 .
046/93 09 1T7 112 Tucuruvi, Mandaqui 28/01/94as10;00hs.

P. Peruche, Pinheiros (3)
Observações:
(•) - A frota patrimonial do loto 67 é formada por 78 trdlebus e 39 ônibus diesel articulados. Os demais veículos mencionados no quadro são trólebus.
(• •) • O conceito do área básica da operação reporta-se aos pontos iniciais dos serviços vinculados a cada loto.
(1) - Serviços vinculados à garagem Santo Amaro , da CMTC.
(2) • Serviços vinculados à garagem Tatuapó, da CMTC.
13) - Serviços vinculados à garagem Brás. da CMTC.

V.

AO

PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS DPSE 136.98.1768/93
Objeto: aquisição de broca de perfuração 12 1/4".
TOMADA DE PREÇOS DPSE 136.98.1770/93
Objeto: aquisição de broca de perfuração 81/2°.
TOMADA DE PREÇOS DPSE 136.99.0040/93
Objeto: aquisição de carboxi-metil-celulose.
TOMADA DE PREÇOS DPSE 136.93.3780/93
Objeto: aquisição de lanternas, carregadores e lâmpadas.
Data para abertura das propostas: 22/12/93
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital, e abertura das propostas:
Av. Elias Agostinho 665, Imbetiba/Macaé-RJ - DPSE/SECOM.

¦D
TelebrasíliaEmpresa do SistemaTelebrás

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

COMUNICADO

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE

TRANSPORTE DE FAIXA LARGA
A TELEBRASÍLIA está desenvolvendo es-

tudos de viabilidade técnico-econômico
para iniciar a implantação de uma rede ópti-
ca de acesso a assinantes para serviços de
faixa larga, com distribuição até as imedia-
ções das dependências dos usuários.

Esta rede se prestará ao transporte de di-
versos tipos de sinais, incluindo a Teledifu-
são de Sinais de TV (TV a cabo) por permis-
sionários deste tipo de serviço.

Os estudos deverão estar concluídos no
início de 1 994 e a Empresa coloca-se à dis-
posição de eventuais interessados para troca
de informações preliminares sobre o assunto.
Contatos poderão ser feitos ila Diretoria Téc-
nica, ou a.través do telefone (061) 105-2202.

Caderno

Idéias
L I V R o S

SABADO

no seu

JB

Planetário 1
O Planetário terá novos horá-

rios em janeiro e fevereiro. A*pro-
gramação de férias incluirá exibi-
çòe«*s terças e quintas, além dos
sábados e domingos. Nas terças
será mostrado o programa -Nor-
doou c Shalissa, para crianças a
partir dos 7 anos, às 17h; às quin-
tas, Universo, os caminhos da vida,
para maiores de 12 anos. às Wh.

f I

Comércio fecha !
O comércio da Estrada do Por-

tela, em Madureira, ficou fechado
ontem por meia hora em virtdde
de uma confusão entre camelô^ e
fiscais da prefeitura. A discussão
entre cerca de 40 ambulantes e'os
quatro fiscais foi seguida de uma
correria que amedrontou os co-
merciantes. Segundo os camelôs,
o segurança de uma loja teria feito
dois disparos com um revólver
durante o tumulto.

Pequienas causas

Os moradores da Rocinha
ganharam ontem um Juizado de
Pequenas Causas, que funciona
no prédio da 27a Região Admi-
nistrativa, na Estrada da Gávea.
O Juizado — que é gratuito —
vai cuidar de causas cíveis cujas
indenizações não ultrapassem o
valor de 20 salários mínimos e
atenderá cerca de 200 mil mora-
dores da favela.

Estado de greve
Os ferroviários da Central do

Brasil decidiram ontem em assem-
bléia entrar em estado de greve
até a próxima terça-feira, quando
o seu sindicato se reunirá com; a
direção da Companhia Brasileira
de Trens Urbanos. Os ferroviários
reinvindicam o cumprimento çla
escala de seis horas de trabalho
diário e o pagamento correto d^s
horas extras. Eles ameaçam parar
os trens na próxima lerça-feiru se
não forem atendidos.
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Ao lado ** Nazareth Cerqueira (E), Nilo Batista ajirmou que ha organizagao apenas no jogo do bicho e entre bandos de ladrdes de automoveis®
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Produção de tapetes: aiívidãae que pode ajudar a atrair mius turistas

afirma 
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*0 secreta
rio"cle Polícia
Civil e vice
jjíftérnador, Nilo Batista, negou
ontem que os traficantes de dro-
gatestejam organizados na cida-
dc: Ao falar para a Comissão de

Xidüdàos da campanha Viva Rio
.OTiigrupo que debate propostas
para diminuir a violência na cida-
.d.ç,„no Hotel Everest Rio — Nilo

-Jífitista disse que reconhece a exis-
-.(ôncia de crime organizado ape-

nas na contravenção do jogo do
-hifih.0 e em roubos e furtos de
;: automóveis.
?*yÕ secretário da Polícia Militar,
^lazareth Cerqueira, lembrou a

(flftcessidade de o policial se ligar
-mais à comunidade, "como' um
administrador de conflitos, com

^fcpjihecimento de dinâmica de
.grupo e capacidade de negociar
em parceria com a comunidade".

u|jqie irão aos debates o ex-secre-
t,l3jr;9 de Justiça Técio Lins e Silva
e^o-ex-secretário de Policia Civil
Hélio Saboya.

•Mf »f 1^"* ** »
vma;

Luta — "Os cerca de 400 pon-
tos de venda de drogas da cidade,
embora caminhem para uma orga-
niatçào como a do bicho, para um
oligopólio, estão ainda desorgani-
zados", afirmou Nilo Batista. Se-
gundo ele, é raro o dia em que não
ocorrem cinco ou seis homicídios
na luta pelo controle das vendas."A droga entra no Rio em peque-
nas partidas, trazidas por matutos
(fornecedores) diretamente de Ma-
to Grosso. A não ser dentro das
prisões, os traficantes de drogas do
Rio ainda não têm uma organiza-
ção", afirmou Nilo.

Para enfrentar a influência do
narcotráfico nas áreas pobres, o
vice-governador destacou a cria-
ção dos centros comunitários de
Defesa da Cidadania, com De-
fensoria Pública, postos do Ba-
nerj, da Polícia Civil e Militar,
do Instituto Félix Pacheco, juiz
de Direito e promotores, além de
outros serviços. Um já está fun-
cionando no Morro do Pavão-
Pavãozinho, em Copacabana. Ao lado de Nazareth Cerqueira (E), Nilo Batista afirmou que há organização apenas no jogo do bicho e entre bandos de ladrões de automóveis -

CAIO FERRAZ-nJtiit

Um líder de

Vigário Geral

joa campanha

Tf T m inspirador do movimen-
j*xlJ to Viva Rio desde de seus
primeiros momentos é o líder co-
múnitário de Vigário Geral Caio'Férraz, 

de 25 anos, há 23 na fave-tVlj V/r
.lu.nFormado em Sociologia pela
UFRJ — "fui um dos poucos que

-spjiseguiram chegar ao nível su-
"perior em Vigário Geral"—, Caio
viu sua família mudar-se da favela
'owde um de seus 11 irmãos foi

"'assassinado e outro desapareceu.
—•"Eu sempre fiquei indignado

"caiando a polícia invadia minha
casa e achava estranho eu ter mui-

tos livros no quarto. Eles acha-
vam que eu escondia alguma coisa
atrás dos livros", conta. Membro
da Comissão de Cidadadãos do
Viva Rio, Caio vai ter muito a
acrescentar aos debates que vão
até o dia 16 no Hotel Everest, já
que realiza um pesquisa sobre a
violência em Vigário Geral, com
bolsas do CNPq e UFRJ.

Uma das suas citações favori-
tas, que atribui à socióloga Hanna
Harendt, é: "cidadania é o direito
de ter direito". Logo depois do
massacre de 30 de agosto em Vi-
gário Geral, Caio sugeriu que a
casa dos oito evangélicos chacina-
dos fosse transformada em espaço
cultural. "Não temos que fugir.
Esta casa vai ser transformada
num símbolo de resistância contra
a violência", disse na época. Hoje,
ele vê seu sonho realizado. A resi-
dência tornou-se a Casa da Pa:.

Três criminosos
reafirmam sua fé
no protestantismo
DANIELA SCHUBNEL

Você 
crê que aJê que tem

em Jesus# capa: de gerar
uma nova vida? ,

— Eu creio.
Este é apenas um trecho do

ritual que três dos mais perigosos
criminosos presos em Bangu 1
vão cumprir, ao professarem sua
fé no protestantismo, antes de
serem batizados segundo esta
crença, no dia 16, às lOh. É
quando José Carlos Gregório, o
Gordo, Jorge Luiz Biglia da Silva,
o Doda, e o ex-jóquei José Men-

des de Oliveira, o J. Mendes —
presos por assaltos, seqüestras e
tráfico de drogas — se transfor-
mam nas três primeiras ovellii-
nlias oficiais do Comando de
Cristo.

A cerimônia será realizada
num pátio do presídio, para onde
será levada uma piscina do tipo
pré-moldada — de plástico ou de
fibra de vidro. Os três serão mer-
gulhados e submergidos da água
pelos pastores Caio Fábio D'A-
raújo Filho e Washington de
Souza, respectivamente o presi-
dente e o secretário especial de
capelanias penitenciárias da As-
sociação Evangélica Brasileira. O
ritual é simbólico. Corresponde
ao sepultamento de tudo o que é

velho: o velho homem, as velhas
obras e comportamentos, trazen-
do à tona uma nova vida — tal
qual a ressurreição de Cristo.

"Antes do batismo, as pessoas
adultas têm que cumprir a cha-
mada profissão de fé", explica
Caio Fábio. Em outras palavras,
os criminosos vão confessar que
crêem em três dogmas do protes-
tantismo — a existência de um só
Deus em três pessoas, Pai, Filho
e Espírito Santo; que Jesus é o
único caminho para a salvação e
que a fé em Jesus precisa gerar
uma nova vida.

Para o reverendo, este batis-
mo é um dos acontecimentos
mais significativos no contexto

da campanha Viva Rio. Isto por-
que, em sua visão, os três crimi-
nosos simbolizavam alguns te--
mores da população. "Com o
batismo e a conversão, se está
dizendo claramente que qualquer»
cidadão do Rio tem cura, que
qualquer favela do Rio tem cura -
e que o Rio tem cura", assinala. "

Hoje considerado a maior voz 
"

do Evangelho no Brasil — suas:
pregações já reuniram 1.7 milhão-
de fiéis em estádios este ano —7
Caio Fábio chegou à religião de-'
pois de amargar todas as prova-"
çôes dos viciados. "Cheguei a,,,-
tentar me suicidar de tanta an-
gústia, fumava 12 baseados por,,
dia, cheirava feito louco e toma-..';
va anfetaminas", lembra. L
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Toda a força à frente em íntia

rota 
para o 

'Primeiro 
Mundo9
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SAO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

"1'1 A FORÇA DO
NOSSO ESTADO

BANERJ
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O compositor Tom Jobim ins-
pirou-se em São José do Vale do
Rio Preto para elaborar canções
inesquecíveis como Chovendo na
Roseira e Águas de Março. Se esta
última ganhasse versão mais eco;
nômica, seria cantada assim: "£
ovo, éfrango, é chuchu..." A mais
nova promessa de vida da Região
Serrana é o primeiro pólo de avi-
cultura do estado e figura entre os
principais na produção olerícola."O município será de Primeiro
Mundo graças à pujança de sua
população", prevê o prefeito Ma-
noel Martins Esteves.

A produção valeriopretana de
ovos é a primeira do Estado do
Rio e a de frango de corte só
perde para Bom Jardim. Esta ati-
vidade, que conta no município
com 47 produtores, avança até
mesmo nos velhos solares dos Ba-
rões de Café. No Calçado Gran-
de, por exemplo, produz-se 25 mil
pintos por semana. Marcelo
Duarte, responsável pela gerência
de produção, revela a preocupa-
ção com a qualidade. 

"Fazemos a
classificação dos ovos e temos o

cuidado de separarmos por sexo
após vacinai-mos", explica diante
de duas incubadoras eletrônicas.

Já a mãe natureza encarrega-se
de favorecer o crescimento da
olericultura. Antonio Hosmanio,
supervisor da Emater-Rio no mu-
nicípio, diz que o clima tempera-
do da serra e o adubo orgânico de
ótima qualidade, oriundo da avi-
cultura, auxilia bastante. São José
do Vale do Rio Preto é o maior
produtor de chuchu do Estado
(30 mil t/ano) e de caqui (9.166
t/ano). Também começa a recu-
perar a produção de café (22 mil
sacas/ano).

A riqueza de sua produção pri-
mária leva-o a ser um dos poucos
municípios do interior do país
onde não há evasão de popula-'ção. 

O IBGE registrou, entre
1980 e 1991, um crescimento po-
pulacional de 30%. Cerca de 12
mil pessoas residem na área rural
e apenas 4 mil na urbana. A preo-
cupação, segundo Esteves, é de
manter ainda mais o homem no
campo.

Fotos de Josemar Ferrari

Agora, a vez do turismo

ni n

Área: 283 km1
'¦ Distância do Rio: 150 km

t ¦ Distrito: São José do Vale doIt , I' Rio Preto
'^'População: 15.426
"¦ Data de Criação: 11/11/1831
te Principais atividades
econômicas: avicultura e olericultura

A prefeitura, que deseja invés-
tir no marketing turístico, certa-
mente terá como argumento a
consciência ecológica que tomou
conta do município nos últimos
anos. O resultado: 45% de cober-
tura vegetal em toda sua área,
35% densa. A cessão de 3 mil
mourões de bambu gigante e eu-
calípito, por parte da Secretaria
Estadual de Agricultura, Abaste-
cimento e Pesca e Instituto Esta-
dual de Florestas (IEF), reduziu
os problemas causados pela reti-
rada ilegal de madeiras para sus-
tentar as parreiras de chuchu."Ninguém desmata ou derruba
uma árvore", afirma o assessor de
meio ambiente Paulo César Me-
deiros.

Cercado por montanhas, o
município atrai por seus pontos
pitorescos. Destacam-se a Pedra

das Flores, onde avista-se toda a
Região Serrana, a reserva flores-
tal da Serra do Taquaruçu na
fazenda Araponga (45 km2), a
prática do montanhismo na Serra
da Maravilha, da canoagem nas
corredeiras do Rio Preto e a Ilha
das Capivaras, no Centro, que
será transformada em importante
ponto de lazer. O Vale do Poço
Fundo desperta a curiosidade por
ser fonte de inspiração de Tom
Jobim, que deverá ser homena-
geado pela prefeitura com as par-
tituras de Agitas de Março na cal-
çada da rua principal.

A história do município, que
emancipou-se de Petrópolis em
1987, é fruto da ousadia dos caça-
dores de riquezas que desbrava-
ram a Serra dos Órgãos e o Vale
do Paraíba. ih Ío>V»í<v>

Maior pólo avicola do estado está prestes a ganhar uma estrada de acesso independente de Petrópolis V

Impostos suspensos
Para estimular o crescimento

industrial, a Câmara Municipal
aprovou projeto de isenção cíe
impostos, durante um ano, paria
pequenas indústrias que se instai
lem no município. Já existem a^
gumas deste porte na área mov«|
leira, de artefatos de cimenta;
confecções, de parabólicas paiji
exportação e vidros de relógiij
vendidos para todo Brasil. "Co-
mecei como vendedor", recorda ó
proprietário da empresa Gastffò
Silva.

Faz mais sucesso ainda a prqi
duçào artesanal de tapetes no h<J|
tel-fazenda da empresária Maria
Claudia Leite, que movimenta
mais de mil mulheres do municí-
pio. A maioria atua em casa e
recebe pelo m2 produzido.
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Lam clot (Ej'eCristobal descansaram de 4h 10 as 6h5U no Posto Comunitario de Nova Iguafu, cercados pelo carinlio dos policiais de plantao l

FflmiHa romemora a volta com champanhe
Alaor

. Evangelico^^^^^HMarialdo Araujol

Alaor Filho

Ao lado do marido, Anne disse que os
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Jesiel Gomes dos Santos contou aos PMs como encontrou os meninos

Seqüestradores libertam filhos de franceses

¦ Depois de passarem quase 96 horas como reféns, Cristóbal e Lancelot Henner são soltos durante a madrugada em Nova Iguaçtf*
¦*¦ "*¦ .... MurloMn Arni.ln

' 0 seqüestro que mobilizou três
n)il policiais civis e despertou a
atenção da imprensa estrangeira,
terminou de forma surpreendente
na madrugada de ontem, sem pa-
gámento de resgate, segundo a fa-
milia das vítimas. Quatro dias
aj>ós terem sido levados por três
hpmens em Santa Teresa, os fi-
lhos do executivo francês Daniel
Henner, Cristóbal e Lancelot, de
9| e 10 anos, foram encontrados
pelo desempregado Jesiel Gomes
dos Santos, de 29 anos, na Estra-
d{i de Madureira, no bairro de
NJarapicu, em Nova Iguaçu. Os
garotos foram deixados no local
pbr três homens em um Fusca de
cçr escura e placa não identifica-
da, que haviam sido perseguidos
por uma equipe do Posto de Poli-
cíamento Comunitário (PPC) do
Parque São Francisco de Paula, a
sete quilômetros dali. Jesiel levou
aè crianças até sua casa e uma
hora depois as entregou à policia.

, Vigília — O seqüestro termi-
nbu por volta de 2h30 de ontem.
Naquela hora Jesiel voltava de
bicicleta de uma vigília na Igreja
Assembléia de Deus Renovada,
e(n Marapicu, com Maria do So-
cprro, de 28 anos. Já próximo de
casa, na Estrada de Madureira,
ele viu o Fusca parar a 200 metros
de onde estava.

A estrada é asfaltada, sem ilu-
minaçào e com poucas ruas próxi-
rijas. Jesiel encontrou os garotos
na beira da rodovia. "Quando

cheguei perto, notei que eram os
njesmos dos retratos divulgados
pela imprensa", disse. O desem-
pregado contou que deixou Maria
do Socorro no local, levou as
crianças até sua casa e pedalou
cerca de sete quilômetros até o
ppsto policial do Parque de São
Francisco, no Km 32 da antiga
Rio-São Paulo, altura de Nova
Iguaçu.

Perseguição — No posto do
24° BPM (Queimados), ele soube
que um Fusca idêntico ao que vira
havia sido perseguido pelos poli-
ciais pela Estrada de Madureira
até a altura do Conjunto Habita-
cíonal Dom Bosco. Uma hora de-
pbis, os policiais foram à casa de
Jèsiel e levaram os irmãos para o
PjPC. As crianças ficaram lá até ás
6h50, quando foram conduzidas
ajté a Divisão Anti-Seqüestro
(DAS), na Barra da Tijuca, escol-
tadas por dois carros do 24°
BPM.

( As crianças foram seqüestra-
das às 7h40 da última sexta-feira,
em Santa Teresa.

CRONOLOGIA
2h: Em uma bicicleta, o desem-
ptegado Jesiel Gomes dos Santos,
2? anos, deixa a Assembléia de
Deus Renovada, em companhia
de Maria do Socorro, 28.
2h30: Um Fusca escuro, onde
sao vistos três ocupantes, passa
pbr eles na Estrada de Madureira
etieixa Cristóbal e Lancelot a 200
nietros dos dois. Jesiel reconhece
os garotos e os leva para sua ca-
sa.
3h10: O desempregado comu-
njca o caso aos policiais do Posto
de Policiamento Comunitário
(PPC) do Parque São Francisco
de Paula, na antiga Rodovia Rio-
Santos.
4H10: Policiais buscam os ga-
rotos e os levam para o PPC.
cjhSO: Os policiais seguem com
a? crianças para a Divisão Anti-
Seqüestro (DAS).-»Oh25: Os meninos chegam
em casa, em Santa Teresa.

Marialdo Araújo

Lancelot (E) e Cristóbal descansaram de 4hl0 às 6h50 no Posto Comunitário de Nova Iguaçu, cercados pelo carinho dos policiais de plantão

Família comemora a volta com champanhe

Cristóbal e Lancelot Henner
chegaram às I0h25 à casa onde mo-
ram, em Santa Teresa, levados pelo
delegado Hélio Vigio. Sorridentes e
aparentemente tranqüilos, foram
recebidos na varanda pelos pais,
Daniel e Anne Françoise Henner,
que, na frente dos jornalistas, se
mostraram cíhtidos nas manifesta-
ções de alegria. Longe da imprensa,
porém, as comemorações foram in-
tensas: pouco antes das 8h, uma
Kombi entrara na casa com um
carregamento de champanhe.

Apesar da alegria, Anne não es-
condeu a raiva em um desabafo:
"Gostaria 

que todos os seqüestra-
dores recebessem uma bala bem
grande na cabeça. A maioria dos
brasileiros é boa e o país não mere-
ce uma imagem ruim." Depois dos
abraços nos amigos e na irmã Pa-
mela, I6 anos, que chegou a des-
maiar, o primeiro cumprimento foi
reservado para o motorista Robson
Gomes, que os conduzia à escola
no dia em que foram seqüestrados.

A ansiedade dos pais na espera

pela volta de Cristóbal e Lancelot
só diminuiu com um telefonema
que deram para casa às 8h30, quan-
do ainda estavam na DAS. No rá-
pido diálogo, eles tranqüilizaram os
pais sobre seu estado de saúde. Da-
niel afirmou que não houve paga-
mento de resgate.

Segundo Anne Françoise, a fa-
milia vai viajar para a França, mas
estará de volta depois do Natal. Ela
afirmou que não há intenção de
deixar o pais. Os garotos passaram
a manhã com os pais na piscina. O
movimento na porta da casa foi
grande durante todo o dia. A lami-
lia recebeu flores e vizinhos passa-
vam para saber noticias.

O cônsul-geral da França, Clau-
de Fouquet, esteve na casa da famí-
lia às 8h e saiu antes da chegada das
crianças. Ele informou que assim
que soube da libertação de Cristo-
bal e Lancelot, sua primeira provi-
dência foi ligar para o Ministro das
Relações Exteriores de seu país e
dar a notícia. seqüestradores merecem morrer

Evangélico atribui final feliz a 
'obra 

de Deus'
Marialdo Araújo . - .....

O desempregado Jesiel Gomes
dos Santos atribuiu a Deus o final
feliz do seqüestro de Cristóbal e
Lancelot Henner. Evangélico h# 12
anos, ele tem convicção de que sem
ajuda divina não teria passado pela
Estrada de Madureira exatamente
no momento em que as crianças
eram deixadas pelos seqüestrado-
res. "Deus ajudou e tudo terminou
bem graças a ele", disse, tranqüilo,
no Posto de Policiamento Comuni-
tário (PPC) do Parque São Francis-
co de Paula.

Jesiel contou que sua primeira
. reação ao encontrar os dois meni-

nos foi de espanto. "Depois, fiquei

frisou. Ele disse que Cristóbal e
Lancelot ficaram cerca de 40 minu-
tos em sua casa, uma construção de
três cômodos em alvenaria, onde
mora com a mulher, a doméstica

Bilhete deixou

pais trani

,»(! *
rtre

\

Ivanete Vieira dos Santos, de 27
anos, e os filhos Isabel, 7, Josuel, 6,
e Isabela, 3.

Protegido por Deus— "Os

meninos chegaram a dormir um
pouco. Eu ainda ofereci água, mas
eles não quiseram porque só to-
mam água mineral", explicou. O
fato de ter entregue os garotos à
polícia não preocupa o evangélico:
"Não temo represálias dos bandi-
dos porque estou protegido por
Deus".

Jesiel parece estar mesmo acos-
tumado a dificuldades — trabalha-
va como instalador de redes de pro-
teção elétrica, mas perdeu o

mais tranqüilo ao reconhecê-los",* emprego há quatro meses. Desde
então, vem fazendo biscates como
pedreiro e camelô no bairro de Ma-
rapicu, onde mora há três anos. Ele
sustenta a família com pouco mais
de um salário-mínimo.

ÍJ
Um dia depois do seqüestroeder--

Cristóbal e Lancelot, seus pais ti-_
veram a certeza de que eles esta-^
vam vivos e eram bem tratado».^
Em um telefonema para a casiPd#*
Santa Teresa, na manhã de Sábà- •
do, os seqüestradores avisararrt'
que havia um bilhete escrito polo»'
garotos sob o viaduto da Périhav4
O Instituto de Criminalística Car-^
los Éboli, em um exame grafotéc-
nico, confirmou que a letra era-,
mesmo de Cristóbal e que o bjj|)£-
te fora assinado por Lancelotnaa

No único contato feito
bandidos durante quatro di;
apreensão, não foi pedid
nhum resgate, garantiu o chefl
DAS, delegado Hélio Vigio.,
temos uma idéia de quem sãttaos
criminosos", disse Vigio, sefflHW-
velar os nomes dos suspeitos."^*

"A história não acabou.fífe
verdade, começa agora", diss(
tem o vice-governador Nilo
ta, lembrando que há várias*^- j
nhas de investigação para cheaar }
aos autores do seqüestro. '

sistema de crime-stopper, cdffFa
massiva divulgação do crime Suã
vés da midia, gerou um número .
incrível de informações", acres- •
centou Nilo Batista. ~

M IIV

Quadrilha não ,

permitia choro
Ao ver os pais na TV na iTtíite

de anteontem, Cristóbal e Lawe-
lot Henner viveram emoções bem «.
diferentes. Sem saber que áéfta <
libertado um dia depois, Lancelot }
chorou, mas foi consolado pelo ;
irmão mais novo. "Tudo vd'i" Se '
arranjar", disse Cristóbal, paia ,•
quem a imagem da mãe, mesmo >,
distante, dera a certeza de que ¦
seria logo salvo. ;

O filho caçula de Daniel e An- j
ne Françoise Henner contou que \
não passou fome no cativeiro
onde chorar era proibido. 

"Cada '

vez que chorávamos, uma mulher
vinha e nos batia", lembrou Cris-
tóbal. No pequeno quarto cqjji
janela onde ficaram, a TV erj*r-A
única distração. Para comer,
"macarrão e coisas parecidas", e
muita água mineral. Os irmãos
disseram que havia dois homenre*
duas mulheres na casa de deis
cômodos. Na primeira noite_.cor,
mo reféns, os quatro seqüestrada- >
res dormiram com eles. _

Trauma — Usando sho/Js'^-
camisetas de listras dados pejc\s^
bandidos e vestidos momeótos\
antes da libertação, os meninos,
não puderam falar livrementç
jornalistas. O delegado Hélio Ví- ^
gio proibiu ambos de darem deta-
lhes que comprometessem asrjqbí
vestigações. "Quero voltar pa<ia>a^
França", desabafou Cristó.baU
enquanto Lancelot permanecia^
calado. "Tenho medo que ttdo
aconteça de novo", acrescentòür"^

Ao abandonarem os irmãos*'
em Nova Iguaçu, os seqüestrado"'
res ameaçaram matá-los se côA-:
tassem algo e prometeram expio»-
dir a casa da família, em Santas
Teresa. Segundo o desempregátlò** 
Jesiel Gomes dos Santos, as crian-,
ças disseram não ter condições'de"
reconhecer os seqüestradores,"quer
andavam todo o tempo encapúzà-
dos. Dentro do carro da polícia
que os levou do PPC à DAS, os
irmãos pareciam calmos. Eles ace-^
naram e trocaram beijos no ros-«
to. -;

i

VAMOS COMEÇAR DE NOVO.

17 DE DEZEMBRO

Pace 2 minutos, ao meio-dia.

18 DE DEZEMBRO

Celebre no Aterro do Flamengo.

18 • quarta-lcira,8/I2/93 CIDADE JORNAL 
DO BltAStb-
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REGISTRO TEMPO

Morreu: Don Ameche, aos 85
anos?, de câncer, segunda-feira, em
Phqejiix, Estados Unidos. Ele ga-
nhoti o Oscar de melhor ator coad-
juvante, em 1986, pelo filme Cocoon,
deltfbn Howard. (Veja reportagem
completa no Caderno B).

oi
Anunoladoi o concerto da
Bajula Sinfônica do Corpo de
Bombeiros, no próximo dia 14, às
19h-,' no Teatrào da Universidade
dp..Estado do Rio de Janeiro
(Uerjr), ao lado da concha acústi-
ca:"0 espetáculo, com entrada
franga, será em comemoração ao
97l3fliversário da banda.

Br-;:

Operadoi on-
tem de manhã, da
vesicula, o paisa-
gista Roberto
Burle Marx (fo-
to), 84 anos, na
Clinica Santa
Marta, em Bota-
fogo. Segundo o
médico Caio Vil-
leia Nunes, ele"resistiu bem à
cirurgia" que du-
rou de 9h45 às
12h30. Burle
Marx ficará em
observação, na
clinica, por uma
semana. No dia
1°, ele fora inter-
nado na Clinica
Pró-Cardiaco pa-
ra a instalação da
unidade geradora

Convldadat pela Unesco, a
professora Eliana Yunes, diretora
do Proler da Fundação Biblioteca
Nacional, para presidir a Reunião
Latino-americana sobre Políticas
Nacionais de Leitura, nos próxi-
mos dias 11 e 12, em Guadalajara,
México.

Dlvulgadai a última apresenta-
ção deste ano da Orquestra Pró-
Música, com o maestro Armando
Prazeres, no próximo sábado, ás
20h30, na Sala Cecília Meireles. A
entrada custa CRS 150,00 e a renda
será destinada à Casa São Luiz pa-
ra a Velhice.

Gravadoi no Rio, o LP Recor-
dando o passado para comemorar
— in memoriam — o 90° aniversá-
rio do nascimento de Aldo Krieger,
um dos mais importantes composi-
tores de Santa Catarina. O disco
tem 14 composições e direção de
Henrique Caies e Jayme Vignoii,
que assina também os arranjos jun-
to com Jodnuur Gomes Carneiro e
Edlno Krieger, filho de Aldo. São
valsas, chorinhos, polcas e marchas
compostas entre 1921 e 1939.0 LP
está sendo lançado em diversas ci-
dades do Sul, como parte de um
programa de resgate da memória
cultural catarinense.

Conflrmadoi para dia 18, no
Pacaembu, em São Paulo, o show
de Daniela Mercury e Jorge Bea Jor
para a campanha contra a fome
liderada por Betinho. Serão coloca-
dos 45 mil ingressos à venda e a
expectativa é que sejam arrecada-
dos US$ 350 mil, que serão empre-
gados em cestas básicas de alimen-
tos. Personalidades como MaríUa
Gabriela e o cantor Ney Matogros-
so trabalharão como garçons nos
camarotes vips, que custarão US$
250 por cabeça. Nenhuma pessoa
ou empresa envolvida na produção
do espetáculo cobrará honorários.

Ravaladai uma hipotética
virgindade do cantor Michael
Jackson (foto), aos 34 anos,
pélà imprensa sensacionalista
britânica. "Michael é virgem,
nvnca manteve relações se-

iguais nem sabe exatamente em
.que consiste o sexo", afirma o
«The Sun com base em fontes da
ídinica onde Michael esteve in-
4Çjjiado por várias semanas,
«em Londres, para se livrar do
«vício em analgésicos. Segundo
^çjornal 

"Michael é um ser sem
udçsejos por homens, mulheres
^.ou crianças. Seu herói é o

Bambi, do desenho de Walt
.Disney: honesto e limpo", con-
moIuíu o informante entrevista-

do pelo The Sun.

O jornalista Álvaro Caldas (fo-
to), 52 anos, lança hoje na Livraria
do Museu da República seu primei-
ro romance, Balê da Utopia, a par-
tirdas 19h. "Neste livro eu interro-
go a minha geração, que teve sua
vida alterada pelos ventos fortes da
História", disse Álvaro, que em 81
lançou Tirando o capuz, memórias
dos anos de repressão.

hoje começa a exposição indivi-
dual do escultor Ricardo Ventura,
às 19h, no Museu da República.

a modelo Vanessa de Oliveira vai
movimentar o Chá de Natal da
Confeitaria Colombo, na Rua
Gonçalves Dias, na apresentação
de desfiles, amanhã e sexta-feira, a
partir das 16h. A Colombo inicia

assim a comemoração de seu cente-
nário, em 1994.
• hoje, às 9h30, a Belas Artes Ci-
nematográfica e a Secretaria Muni-
cipal de Saúde promovem no Cine-
ma Veneza uma sessão do filme
Noites felinas só para profissionais
da área de sáude. O roteirista, dire-

tor e ator do filme, Cyril Collard,
morreu de Aids três dias antes de
receber o César (Oscar do cinema
francês) pela obra. Em todas as
sessões do filme no Veneza estão
sendo distribuídos preservativos.

Fernanda Montenegro está cheia
de projetos para 94. Além de conti-
nuar excursionando com Dona Doi-
da e The flash and crash days, ela
fará cinema com direção de Walter
Salles Júnior e roteiro de Millôr
Fernandes. Fernanda fala mais so-
bre seus projetos em Os melhores,
hoje, às 22h, na TV Manchete.

Gilberto Gil faz show hoje, às
21h30, no Circo Voador, pela cam-
panha Ajude Marcelo a viver, para
um homem que precisa fazer trans-
plante de medula nos Estados Uni-
dos. O ingresso custa CRS 1 mil.

Assaltantes invademiftfi

granja 
e matam dois t

ABEL TEIXEIRA DA COSTA
(MISSA om *• DIA»

Luciano Teixeira da Costa. Rosângela Lúcia. Ydanda. Julie e Felipe - seu mio. sobrinhos e sobrinhos-
netos - Alice e Manoel Dias - seus primos - comunicam seu falecimento e convidam para a Missa de
Sétimo Dia a ser celebrada, ás 1800 horas do dia 9 de 0e2embro. na Capela da Pontifícia Universidade
Católica, è Rua Marquês de Sêo Vicente. 225 (acesso ao estacionamento pela lua do Planetário).

"Maria Fernanda Silva Bastos,
31-anos, filha do dono da Granja
Caldelas, e o segurança José Luiz
Silva Guanabara, 39, foram mor-
tos ,ontem durante um assalto à
sedada empresa, em Jacarepaguá.
Fernanda levou três facadas nas
costas e uma rajada de metralha-
dora no pescoço e na cabeça por-
qiiéí, fiervosa, não conseguia abrir
o cófre da tesouraria. Os assaltan-
tes"sabiam que ontem era dia de
pagamento dos 150 funcionários e
levaram CRS 8,5 milhões da sala
da.administração.

o ©'assalto aconteceu por volta
das:9h, cerca de meia hora depois
da.«hegada do carro-forte com o
dinheiro. Bem vestidos, os quatro
assaltantes - dois deles usando
teoip.e gravata - chegaram á em-
pEesa, na Estrada do Cafundá,
3214,-no Subaru placa RJ MM
88,07,"roubado na véspera. Segun-
dQhfuncionários, eles estavam ar-
mados com metralhadoras, revól-
vçres e uma granada.

assaltantes renderam o por-

JO
mt

teiro William, pouco após dize-
rem que iriam entregar notas fis-
cais à empresa. Um dos
assaltantes ficou na portaria, ou-
tro na recepção e dois entraram
no prédio. Na sala da tesouraria,
uni dos homens, já de posse de
sacos com o dinheiro, ameaçou
jogar a granada caso o cofre não
fosse aberto.

Como Fernanda demorava a
abrir, ele a esfaqueou e ainda des-
feriu contra ela uma rajada de
metralhadora. Segundos depois, o
outro assaltante, usando jeans e
camisa deu um tiro à queima-rou-
pa na cabeça do segurança José
Luiz da Silva, que estava deitado
no chão e desarmado.

O segurança José Luiz morreu
na hora e Maria Fernanda mor-
reu pouco após chegar ao Hospi-
tal das Clínicas de Jacarepaguá,
para onde fora levada pelo pai,
Alfredo Bastos, dono da empresa.
Maria Fernanda tinha dois filhos,
sendo um bebê de seis meses.

DO BRASIL

ABEL TEIXEIRA DA COSTA
(MISSA DE 7* DIA)

t

Guiomar Nicolaci da Costa. Ana Maria, Luiz Alberto. Maria do Rosário, Pedro e Ana
- sua mulher, filhos, nora e netos - comunicam seu falecimento e comunicam para a
Missa de Sétimo Dia a ser celebrada às 18:00 horas do dia 9 de Dezembro, na
Capela da Pontifícia Universidade Católica, na Rua Marquês de São Vicente. 225.
(Acesso ao estacionamento pela rua do Planetário)

AVENTINO LOPES ALVES
(FALECIMENTO)

Antônio. Alberto. Arthur e Alcina comunicam o falecimento
de seu pai Aventino e convidam parentes e amigos para o seu
sepultamento a ser realizado hoje 8/1 2 às 9:00 horas no
Cemitério São João Batista, saindo o féretro da Capela n° 5.

t

LAIR GUIEIRO DE RESENDE
(TITA)

Filhas, neto, genro e irmã, comunicam seu falecimento e convi-
dam parentes e amigos para a MISSA DE 7o DIA, a realizar-se
quinta-feira, 09 de dezembro, às 18:00 horas, na Igreja de São
Judas Tadeu, à Rua Cosme Velho - Cosme Velho.

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

dmsCths domingos dias uteis domincos
lAtCWW AITUM CM CM IAKGURA ALTURA CM CM

5,1cm J cm 19.230,00 2M4M0 10,7 cm 7 cm 89.740,00 123.424,00
5,1 cm 4 cm 25*40,00 35.264,00 10,7 cm 8 cm 102.560,00 141.056,00
5,1 cm 5 cm XUOSOfilt 44.060,00 16,3 cm 4 cm 76.920,00 105.792,00'10,7 cm 3 cm 38.460,00 52496,00 16,3 cm 5 cm 96.150,00 132.240,00'10,7 cm 4 cm 51.200,00 70.528,00 16.1cm 6cm 115.380,00 158.688,00

'10,7 <m 5 cm 64.100,00 88.160,00 16,1cm 7 cm 134.610,00 185.136,00' 10,7 cm 6 cm 76.920,00 105.792,00
DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOSI

- Dc 2« a SMeirj du 8:00 li 1W0 horas. 6Meira du 8:00 às 204)0 horas. Sábado das 8.-00 às 12:00 horas
Te».: 510-5522

D« 2» a SMeira após as 19fl0 hora — 6*-Mra após as 20:00 horas — Sábados após as 12:00 horas, —
Domingos e feriados: Tets: 585-4320/585-4476

DIA UTIü CRS 6.410,00 o cm
DOMINGO: CRS 8.816,00 o cm

A LMIR A NTE-DE-ESQU A DR A

HÉLIO RAMOS DE AZEVEDO LEITE
Ministro do Superior Tribunal Militar

JL Cleon Ramos de Azevedo Leite, esposa, filha, genro e netos, Marilza
V Acciolly dos Santos Leite, filhos, noras e netos, consternados, convidam

| os amigos para a MISSA DE 7o DIA em memória do saudoso irmão.' cunhado, tio e tio-âvô. Hélio, a realizar-se na próxima sexta-feira, dia
10. às 18:30 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Paz. em Ipanema.

Avisos
Religiosos

e Fúnebres

580-5522/585-4320
De 2a a 5a das 8 00 às 19:00 horas

585-4476¦' feira das 8:00 às 20 00 horas Sábados após 12:00 horas
Sábados de 8:00 ás 12 00 horas Domingos e Feriados

JORNAL DO BRASIL

Avisos Religiosos
e Fúnebres

580-5322
De 2° a 5'1 das 8 00 às 19 00 horas

6'1 feira das 8 00 às 20 00 horas
Sábados de 8:00 ás 12 00 horas

585-4320/589-4476
De 2a a 5a-feira após 19 00 horas

l. 6J- feira após as 20:00 horas~ Sábados após 12 00 horas
— Domingos e FeriadosJORNAL. DO BRASIL

MARIA PAULA BASILIO GONÇALVES

t

(MISSA DE 7° DIA)

MARIA IGNEZ, MAURO DE SOUZA MARINHO e Filhos, MARIA APPARECIDA DE PAULA BASILIO,
LÚCIA REGINA DE PAULA BASILIO e Filho, MARGARIDA MARIA e JOHN NICHELS0N (ausentes),
agradecem as manifestações de carinho recebidas e convidam parentes e amigos para Missa de 7o Dia,
quinta-feira, dia 9, às 18 30 horas, na Igreja de São José Lagoa Av Borges de Medeiros n° 2735
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Rio tem mais um dia de sol e a temperatura pode ultrapassar os 40

graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente (ria
permanece bloqueada no sul do pais, o que contribui para manter o calor pormais alguns dias. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva e '
trovoadas em pontos isolados. Os ventos tlcam de quadrante norte, com •
rajadas ocasionais. A temperatura varia de 19 a 33 graus nas serras, de 19 a
35 graus na Região dos Lagos e de 24 a 40 graus na capital. Taxa de umidade
relativa do ar em torno de 50%.

AMERICA DO SUL

20 a 28/12
Fonte: Observatório
Nacional
ONDAS

A previsão da Marinha
para hoje na orla do Rio éde céu parcialmente nu-blado, com pancadas dechuva isoladas a partir datarde. Os ventos passamde nordeste a norte, comvelocidade de 10 a 15 nóse brisa de sudeste duran-te o dia. Mar de nordestecom ondas de 1m a 1,5m,em intervalos do 4 a 5 se-
gundos. A visibilidade va-ria de 10km a 20km. EmNiterói, a temperatura daágua llca em torno de 22
graus.

I - 21 h (M/12) A presença de uma frente fria deIrsci Olvidada sobra parta da regllo Sul ainda pode provocarctiuvas fracas algumas Áreas. Durante o dia, estáo previstos perio-dos de melhoria em todos os estados. No Sudeste, predomina céuclaro a pardalman» nublado, com posaibilldade da chuvas a partirda Urda.

praamar
13h53mln 0.8m

baiiamar
07h45min 0.4m
19h47min 0.4m•

Mangaratoa Pr6pria
Grumari p^Pr'a
Recreio Pr6pria
Barra Prdpria
Pepino Prbpria
SaoConrado Pr6prra
Leblon Imprbpfia
Ipanefna Imprbptia
Copacabana
Leme Pr6pria
Urca
Icarai Imprbpria
Piratininga Prbpria
haipo Prbpria
Itacoabara Prbpria
Maridi Prbpria
Itauna Prbpria
Jacone Propria
Araruama Imprbpria
Cabo Frio Prbpria
ArraialdoCabo Prbpria
Bu2ios Prbpria
RiodasOstras Prbpria
Fonts: Fundatfo Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 3112193)

Met.osat • ISh (07/12) Há possibilidade de pancadas de
chuva isoladas em toda a regi&o Norte, no Mato Grosso, Goiás e no'
litoral entre o Rio Grande do Norte e a Bahia. Pode chover à tarde <no Mato Grosso do Sul. Temperaturas: 15* a 32° Sul; 17° a 40°
Sudeste; 17° a 38° Centro-Oeote; t7° a 36° Nordeste e 21" a 35*
Norte.
CAPITAIS

ESTRADAS
Presidente Dutra (M 11I)
Obras no acostamsnto no Km163 (RJ-SP) e no Km 298 (SP-RJ). Serviços de conservaçãodo Km 163 ao Km 251 e nosKms 266, 292. 311, 312, 331 e332. Meia pista nas pontes so-bre^js rios Sapuri (RJ-SP), r>o
Km «72, e da Praia (RJ-SP), noKm 174, bem como no Km 225
(SP-RJ) e no Km 311, ambos ossentidos. Operação tapa-bura-
£°.®".l.r.®Í5.T..?. £.7?. H1?:.Rio - Juiz de Fora (BR 040)
Meia pista no Km 75 e no Km 97
(RJ-JF) Interdição na faixa da
esquerda entre os Kms 83 e 84
(JF-RJ) e do Km 100 ao Km 101
e na laixa da direita entre o Km
82 e o Km 83 e do Km 87 ao Km
88 (JF-RJ). Desvio no Km 121,
ambos os sentidos
Rio-Santos (BR 101)
Obras no Km 34. Pista com on-dulações no Km 35 Meia pistano Km 63 (Santos-Rio) Obrasde restauração entre o Km 80 eo Km 85. Trânsito por variante
pavimentada no Km 136.
Rio - Campos (BR 101)Trânsito normal.
Rk> - TeresópolU (BR 110)Trânsito nofma;
Fonte: DNER! DER

Cktede ...9!°?*!^!^.,.^..^!! Ckiade Condjtfes max min '
Porto Vetho nub/chuvas 33 23 Maceib nub/chuvas 32 21* C*-
RioBranco s/dados - - Aracaju nub/chuvas 31 22
Manaus nub/chuvas 34 23 Salvador nub/chuvas 31 22 11
Boa Vista nublado 33 23 Cuiabd nublado 37 24 i \
Betem nub/chiwas 32 22 Campo Grande par/nublado 35 22 ' .
MacapA s/dados - - Goiinia nub/chuvas 31 17 "Ci
Palmas nub/chuvas 33 20 Brasilia nub/chuvas 27 18. *
SSoLuiz par/nubtado 33 24 Belo Horizonte ciaro 29 1S,M1
Teresina par/nublado 37 22 Vitoria claro 32 23* ^
Fortaleza par/nublado 33 23 S3o Paulo par/nublado 32 19
Natal nublado 32 23 Cuntiba nublado 29 19 (.\
Jo3oPossoa nub/chuvas 36 23 Florianbpolis nublado 29 22* f
Recife nub/chuvas 32 22 Porto Alegre nublado 29 20* ^

C ktede Cldads Con^des max min
AmsterdS nublado 07 04 Mexico claro 23 09
Alenas nublado 14 09 Miami claro ^ 25 11 \
Barcelona claro 12 06 Montevid&i claro 26 12
Berlim claro 04 -04 Moswu jctoro 02 -01 (
Bruxelas chuvas 07 04 Nova lor Que nublado 10 04 ;
Buetws Aires claro 24 15 Paris nublado 09 07 \
Chicago nublado' 05 01 Roma nublado 17 06 •
Frankfurt nublado 06 -02 Santiago daro 30 11 1
Johanesburgo claro 28 14 Sao Francisco nublado 14 09 j
Lima ciaro 22 17 Sydney chuvas 20 17 ,
Lisboa _ nublado 17 11 Tbquio _ claro 12 04 /
Londres nubiado 09 06 Toronto nublado 05 01 I
Los Angeles claro 21 14 Viena nublado 04 02 \
Madri nublado 13 04 Washington daro 10 02

B3333BB3S3HIHHHilHl '!
Galefio w.,..l!iniRS,l!S!n:.yj5i!?!!i!!S! (
SanlosOumont I
CumbicalSP) .91?.^.®?: '
Congonhas(SP) Par/nubjado..PMslyeis chuvas. I
yiracopos(SP) .®.i?. chuvas. ¦
Conlins (BH) Par/nublado^ Visibilidade boa
Brasilia .!!9?.?.!v.®i8..^V.y®s •
Manaus Par/nublado. Possiveis chuvas
Fortaleza Tempo bom. Visibilidade boa.
Recife Tempo bom. Visibilidade boa
Salvador Par/nublado. Visibilidade boa ^
Curiliba...- Par/nublado. Possiveis chuvas. * *
Porto Alegre t
Fonte: Tasa

Par/nublado. Visibilidade boa

¦
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ARMANDO NOGUEIRA

O leite das crianças
Flamengo joga, hoje,

v-/ com o Vitória. Noutros
empos, a gente diria: o ru-
jro-negro carioca nào tem
íada a perder e muito menos

.1 ganhar. Vai, tão-somente,
cumprir um dever de tabela.
Mos dias de hoje, já nào é
>em assim. O Flamengo tem

a ganhar, sim senhor. Leva
100 mil verdinhas do Corin-
hians, segundo admitiu, pu-
Ricamente, um cartola corin-
iano. No Brasil despudorado
Io PC Farias e do João Alves

o uma reles propina, mas, cer-
amente, refrescaria um pou->:o mais o Natal do Marceli-
lho que, dizem, em matéria

de salário, anda, há meses, a
ver navios...

Resta saber: o mundo do
utebol virá abaixo se a Par-
nalat resolver fazer a mesma

coisa no jogo Santos x Corin-
hians? Ninguém melhor pra

O goleiro Ronaldo, do
Corinthians, tem sido canta-
•io em prosa e verso. A crítica
íão lhe regateia louvores. É

atlético, sólido, ágil, destemi-
¦Io. Como pessoa é brinca-
hão, simpático, irreverente,
üm garotão. Parreira é um
que aposta nele. Acho, po-
ém, que anda faltando a Ro-
íaldo, no campo, uma virtu-

de preciosa: serenidade. Por
udo, ele esbraveja. Por nada,

;>erde a esportiva.
No jogo com o Vitória,

resolveu dar uma de gandula.
Quase estragou ainda mais a
/ida do Corinthians. Pouca
:;ente notou. Em dado mo-
:nento do segundo tempo, ele
abandonou a pequena área e

garantir o leite das crianças
do Santos que a poderosa
multinacional do laticínio.

A meu ver, o Palmeiras
não precisa arranhar a ética
do futebol. Quem tem Ed-
mundo, Edilson, Evair, César
Sampaio, Antonio Carlos,
francamente, já dispõe das
armas essenciais para ganhar
um campeonato. Pode per-
der, é claro. O futebol não é
um jogo de cartas marcadas.
O favorito, âs vezes, quebra a
cara. Mas a equipe cJVitfme-
lhor encarna as virtudes do
futebol brasileiro, este ano, é,
disparado, o Palmeiras. O
São Paulo andou perto da
excelência técnica mas aca-
bou perdido pelo fôlego. Fez
uma maratona estafante. A
primeira vez que passou 24
horas refestelado foi no vôo
para Tóquio...

Serenidade, rapaz!

saiu correndo feito um louco,
atrás da bola que saíra pela
lateral. Foi na altura da sua
linha média. Quando ele vol-
tava correndo pela pista com
a bola titular, o jogo já estava
rolando com a bola reserva
que alguém, com presteza,
entregara a Leandro Silva.
Por 20/30 segundos, as traves
corintianas ficaram inteira-
mente desprotegidas. Até
porque, àquela altura, o time
todo atacava e os beques es-
tavam além da linha central.
Sorte de Ronaldo que a bola
não caiu nos pés de um baia-
no. Uma temeridade que não
recomenda o goleiro e capi-
tão do Corinthians.

Vou te contar...
Outro exemplo de sofre-

;;uidão do goleiro Ronaldo:
de acabou legitimando o pri-
:neiro gol do Vitória, ao ten-
ar defender a bola de Rober-'o Cavalo. Se tivesse ficado

quietinho, o gol teria sido
anulado. O que atenua seu
erro, no caso, é que o árbitro
foi maroto. Ele não demons-
:rou clara e ostensivamente
que apitara tiro indireto.

Ninguém o viu levantar o
braço, avisando, com o gesto
clássico, que não valia chute
direto. A começar pelo pró-
prio cobrador da falta. Ro-
berto Cavalo estava pertinho
do árbitro e naturalmente te-
ria passado ou centrado a bo-
Ia. Nunca chutado direto pro
gol, como chutou.

A arbitragem brasileira,
vou te contar!

it<>

A I

'> De Roma, mestre Araújo
Metto me conta: domingo
lassado, o milionário Ber-
usconi, presidente do Milan,
evou um puxão de orelha da

sua torcida. No estádio de
,'>an Ciro, em Milão, apare-
ceu uma enorme faixa dizen-
do: "Presidente, envergonha-
e!" De um aviãozinho que

.obrevoava o estádio, caiu
ama chuva de panfletos des-
cendo o malho no presidente
tio Milan que andou dizendo
que, se fosse de Roma ou de
Nápoles, teria votado nos
candidatos fascistas às elei-
cões últimas administrativas.
<? Quem está esperando rever
Monica Seles no Aberto da
Austrália, no começo de 94,
pode esquecer. Ela ainda não
!£ recuperou psiquicamente da
jiunhalada que lhe deu um ale-
mão tarado. Forehand e back-
nand com as duas mãos só em
abril.

O jogador Van Basten, a
maior estrela do futebol eu-
i opeu, vai recorrer ao médico
americano, o doutor Farkel,
ila Califórnia. O problema do

craque holandês é no torno-
zelo direito. Ele já operou
duas vezes na Europa e não
ficou bom. Ao fundo, os be-
ques mal-intencionados que a
arbitragem mundial tolera,
friamente.

O São Paulo não vai lá das
pernas. Jogou além da conta
na temporada. Está visível-
mente estropiado. O Milan,
por sua vez, chega a Tóquio
enfraquecido. Não levou cinco
dos mais renomados titulares:
o meia Erânio, com o joelho
direito avariado; o atacante
Simone, tornozelo direito; Bo-
ban, menisco operado; Lentile,
convalescente de uma batida
de carro; e Van Basten, torno-
zelo direito. Mazelas daqui,
mazelas dali, a final interclu-
bes pode acabar na roleta-rus-
sa dos pênaltis.

A direção do Maracanã
achou legal a torcida do Fia-
mengo pintar no gramado o
escudo rubro-negro. Estra-
gou a grama e poluiu visual-
mente o campo. Sem contar
que a garatuja é simplesmen-
te pavorosa.

tUi
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Natação traz Gustavo de volta

¦ Criação da 
'Cidade 

Atlanta 96' garante o retorno dos atletas que vivem nos EUA

Fernando Scherer (E) e André Teixeira pararam o pregão da Bolsa

Bons ventos começam a soprar
para a natação brasileira também
fora das piscinas. Embalado pelas
medalhas conquistadas no último
Campeonato Mundial em piscinas
curtas (25m), realizado em Palma
de Mallorca, neste fim de semana, o
presidente da Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos, Coa-
racy Nunes Filho, anunciou ontem
a criação da Cidade da Natação
Atlanta 96, em Campinas, um mo-
demo centro de treinamento para
atletas de elite. Com isso, ele garan-
te a volta ao Brasil de GustaVo
Borges, Maurício Cunha e José
Carlos Souza Júnior, que atual-
mente moram nos Estados Unidos.

Segundo o dirigente, duas em-
presas o procuraram querendo pa-
trocinar o próximo Troféu Brasil,
fato inédito nos anos em que está à
frente da Confederação. Durante
homenagem prestada, ontem pela
manhã, pela Bolsa de Valores do
Rio à equipe que conquistou qua'
tro medalhas (duas de ouro, uma
prata e uma de bronze) no Mun-
dial, Coaracy anunciou que até o

dia 10 o contrato com a Unimed^a
prefeitura de Campinas estaíiViJj-
chado para a viabilização do proje-
to da Cidade. J au

ipm
Dos onze nadadores que fizeram

parte da seleção brasileira no Miin-
dial, seis — Teófilo Ferreira, $flge-
rio Romero, Fernando Scherer,
André Teixeira, Edilson Silvake
Hans Boehme — estiveram na,$f$íe
da Bolsa, patrocinadora de Fernan-
do Scherer, o Xuxa, e André Teixdi-
ra. Carlos Alberto Reis, presidente
da Bolsa, anunciou que está'*uú-
mentando a verba de patrocínro^pa-
ra o esporte para o ano que vem-e
que mais nadadores poderão"Jser
beneficiados. Fernando e And$'ffc-
ceberam CR$ 200 mil e CRS J00
mil, respectivamente, como parte*do patrocínio. iüJ' r\n

Depois da entrevista coletiva no
auditório, os nadadores entraram
na sala do pregão da Bolsa, pawJi-
sando as atividades durante alguns
minutos. Foram recepcionados
com palmas pelos operadores,' rece-
bendo muitos cumprimentos. ""

Tijuca tenta empatar 
'play-ofP

Liga Angrense e Tijuca/Selector
realizam esta noite (20h), em Angra
dos Reis, a segunda partida do
play-off decisivo do Campeonato
Estadual de basquete masculino
adulto. No primeiro jogo, domin-
go, no ginásio do Tijuca, a equipe
de Angra dos Reis passou com faci-
lidade pelos tijucanos (106 a 95).
Não existe um favorito destacado,
mas o apoio da torcida deve ser
fundamental para a Liga Angrense,
que pode ser campeão dentro de
casa: como a decisão é em melhor
de cinco jogos, se ganhar hoje e no

domingo — dia do terceiro jogo, às
17h, também em Angra —, o time
fica com o titulo."O apoio da torcida vai ajudar o
time deles, mas, como eu já disse,
são duas equipes que se eqüivalem.
Nós tivemos uma conversa para
corrigir alguns erros e vamos entrar
em quadra com mais determinação
e pegada, o que faltou no primeiro
jogo", afirma Pingo, técnico do Ti-
juca/Selector. "Todo o time errou
em algum momento do jogo e, no
final, isso fez a diferença de 11 pon-
tos. Apesar disso, temos um bom
elenco e vamos fazer de tudo para

conquistar esse título", explica
Waldeir, ala da equipe da capital e
um dos principais cestinhas do
campeonato.

O que mais doeu, para o Tijuca,
na derrota de domingo, foi a perda
da invencibilidade em partidas rea-
lizadas em seu ginásio — o Tijuca
havia vencido todos os jogos que
realizara na Desembargador Isidro
neste campeonato. "Da mesma for-
ma que eles venceram aqui, nós
também temos condições de ganhar
em Angra. Não vamos perder dois
jogos seguidos", acredita o arma-
dor Alberto. A Liga Angrense, até

agora, nào foi derrotada no ginásio
do Verolme. onde manda suas par-
tidas.

.it;3
Prêmio — A fase do basquète

carioca é tão boa — ginásios
cheios, espaço na mídia — que,,a
Federação de Basquete do Estado
do Rio de Janeiro e a Cory Irmãos
Comércio e Representações deç^i-
ram promover o Prêmio Copjnle
Jornalismo, para a melhor rep'(j^-
gem e melhor fotografia da cq#npo-
tição. Os vencedores receberão*US^
500 cada, além de diploma da'inti-
dade. - I

: i

Ausência de Seles constrange Graf
Sâo Paulo — Luiz Paulo Lima "" ]

Graf comentou que a ausência de Seles tira brilho e energia do tênis

SÃO PAULO — A tenista alemã
Steffi Graf, 24 anefs* é a número um
do mundo desde junho deste ano.
Em 11 anos e dois meses de carreira
profissional, já ganhou 79 títulos,
sendo três no Aberto da Austrália,
três em Roland Garros, cinco em
Wimbledon e três nos Estados Uni-
dos, os torneios que compõem o
Grand Slam. Apesar de todo esse
sucesso, uma desconfiança perma-
nece: Graf é mesmo a melhor do
mundo ou só está no topo do ran-
king porque Mônica Seles está au-
sente das quadras desde que foi
atingida por uma facada nas costas,
em abril deste ano?

"Desculpe, mas não tenho bola
de cristal para saber o que aconte-
cerá quando Mônica voltar", disse
Graf ontem, constrangida, na en-
trevista coletiva que antecedeu seu
jogo-exibição contra a tcheca Jana
Novotna, no ginásio do Ibirapuera."Pelo 

que estou sabendo, Mônica
vem treinando bem para voltar em
boas condições talvez no Aberto da
Austrália. O tênis com certeza per-
deu alguma coisa com a ausência

dela. Talvez um pouco de chaxine.
uma fagulha de energia", elogiOíi.;

As partidas de exibição contm
Jana Novotna têm sido uma*4>oú
oportunidade para Graf conhetfir }iAmérica do Sul e até pensar Inji
pouco em gastar parte dos US$. 13
milhões que acumulou na carreinj.
Mais descontraída que na chegadp
a São Paulo, anteontem, a tenista
revelou que em 94 terá de disfltrtafr
17 torneios, mas planeja diminuir
um pouco o ritmo de trabalho. A
idéia é se dedicar mais à preparação
física e aumentar os períodoQle
descanso. "Vou equilibrar mais
meu tempo", disse a tenista, que
namora o piloto alemão de Fórmu-
la-3, Michael Bartels, mas nãojçtji
planos de casamento. "Eles são
muito jovens", diz a holandesa
Micky Lawler, acompanhante,'
tenista durante a excursão à Améri-
ca do Sul. Graf veio ao Brasil sem
técnico e ontem, após a parüpíj,
embarcou de volta para a Alçgk-
nha. Especula-se que, pela exibição
no Brasil, ela tenha embolsado,^/;-
ca de US$ 200 mil. h-v»

"REPS0DUÇA0 
D« TAX

ENVIADO PELJ ASSESS0UA

DE IMPRENSA Dl PAMALAT

AOS 
JORNAIS, RÁDIOS E TI."

SÃO PAULO (SP) 
— A Parmalat

do Brasil desmente qualquer patro-
cínio com o Botafogo (RJ) ou ou-
tra equipe de fuiebol brasileiro.
Neste momento, estamos definidos
com os projetos Palmeiras (São
Paulo) e Juventude (Caxias do
Sul). Informamos ainda que em
momento nenhum fomos procura-
dos ou procuramos qualquer diri-

gente do Botafogo, ou de outro
clube do Rio de Janeiro.

JOSÉ CARLOS BRUNORO

Diretor de Esportes

'Socialite' 
vira 

joqueta

¦ Helena Raggio

faz teste até o

final de janeiro
MARCELO LEITE
r 11 radicionalmente freqüenta-
A da por marmanjos, a "pista

do Jockey Clube Brasileiro está
prestes a ganhar uma princesa. A
candidata é a estudante de direi-
to Helena Barros Barreto Rag-
gio, de 21 anos, l,47m e 39 kg,
que até o final de janeiro faz o
teste para joqueta profissional.
Seu desempenho será avaliado
por quatro dos melhores treina-
dores do Brasil, que julgarão
quesitos como partida, grande
curva, percurso e chegada.

Se depender da tôrcida da
mãe, a empresária Elizabeth de
Barros Barreto Leonardos, a es-
tréia "vai ser pule de dez". Des-
de que se separou de Mariano
Raggio, há 17 anos, Elizabeth
não vai ao Jockey. "Será o re-
torno da velha senhora", disse,
numa alusão ao filme americano
com Ingrid Bergman e An-
thonny Quinn.

Outro que engrossa a fileira de

José Roberto Serram

A.

Heleninha tem o apoio da mã&

admiradores é o professor de He-". 
'

leninha, Almiro Paim Filho. Errl-"J
polgado com o interesse da alun|,c^
o mestre da Escola de Profissio-
nais de Turfe do Jockey, só pede 

'

que ela deixe de fumar o maço" '

diário de cigarros.
Enquanto o dia da estréia nap^"

chega, Heleninlia continua dedi-nt
cando duas horas por dia aos trei- •
nos na escolinha.
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O leite das crianças
Flamengo joga, hoje,

vy com o Vitória. Noutros
.empos, a gente diria: o ru-
jro-negro carioca não tem
íada a perder e muito menos
i ganhar. \£ii, tão-somente,
cumprir um dever de tabela.
Nos dias de hoje, já não é
:>em assim. O Flamengo tem
i ganhar, sim senhor. Leva
100 mil verdinhas do Corin-
hians, segundo admitiu, pu-
Micamente, um cartola corin-
iano. No Brasil despudorado
io PC Farias e do João Alves
; uma reles propina, mas, cer-
vãmente, refrescaria um pou-
co mais o Natal do Marceli-
ího que, dizem, em matéria
ie salário, anda, há meses, a
ver navios...

Resta saber: o mundo do
futebol virá abaixo se a Par-
aialat resolver fazer a mesma
coisa no jogo Santos x Corin-
:hians? Ninguém melhor pra

garantir o leite das crianças
do Santos que a poderosamultinacional 

do laticínio.
A meu ver, o Palmeiras

não precisa arranhar a ética
do futebol. Quem tem Ed-
mundo, Edilson, Evair, César
Sampaio, Antonio Carlos,
francamente, já dispõe das
armas essenciais para ganhar
um campeonato. Pode per-
der, é claro. O futebol não é
um jogo de cartas marcadas.
O favorito, às vezes, quebra a
cara. Mas a equipe que me-
lhor encarna as virtudes do
futebol brasileiro, este ano, é,
disparado, o Palmeiras. O
São Paulo andou perto da
excelência técnica mas aca-
bou perdido pelo fôlego. Fez
uma maratona estafante. A
primeira vez que passou 24
horas refestelado foi no vôo
para Tóquio...

Serenidade, rapaz!
O goleiro Ronaldo, do saiu correndo feito um louco,

Corinthians, tem sido canta-
•io em prosa e verso. A crítica
íão lhe regateia louvores. É
atlético, sólido, ágil, destemi-
do. Como pessoa é brinca-
hão, simpático, irreverente.
Um garotão. Parreira é um
que aposta nele. Acho, po-
ém, que anda faltando a Ro-
íaldo, no campo, uma virtu-

de preciosa: serenidade. Por
eudo, ele esbraveja. Por nada,
íerde a esportiva.

No jogo com o Vitória,
esolveu dar uma de gandula.

Quase estragou ainda mais a
/ida do Coriílthians. Pouca
jente notou. Em dado mo-
nento do segundo tempo, ele
abandonou a pequena área e

atrás da bola que saíra pela
lateral. Foi na altura da sua
linha média. Quando ele vol-
tava correndo pela pista com
a bola titular, o jogo já estava
rolando com a bola reserva
que alguém, com presteza,
entregara a Leandro Silva.
Por 20/30 segundos, as traves
corintianas ficaram inteira-
mente desprotegidas. Até
porque, àquela altura, o time
todo atacava e os beques es-
tavam além da linha central.
Sorte de Ronaldo que a bola
não caiu nos pés de um baia-
no. Uma temeridade que não
recomenda o goleiro e capi-
tão do Corinthians.

Vou te contar...

Outro exemplo de sofre-
>uidão dò goleiro Ronaldo:
cie acabou legitimando o pri-
neiro gol do Vitória, ao ten-
:ar defender a bola de Rober-
:o Cavalo. Se tivesse ficado
quietinho, o gol teria sido
anulado. O que atenua seu
erro, no caso, é que o árbitro

" foi maroto. Ele não demons-
trou clara e» ostensivamente
que apitara tiro indireto.

Ninguém o viu levantar o
braço, avisando, com o gesto
clássico, que não valia chute
direto. A começar pelo pró-
prio cobrador da falta. Ro-
berto Cavalo estava pertinho
do árbitro e naturalmente te-
ria passado ou centrado a bo-
la. Nunca chutado direto pro
gol, como chutou.

A arbitragem brasileira,
vou te contar!

• De Roma, mestre Araújo
Netto me conta: domingo
passado, o milionário Ber-
iusconi, presidente do Milan,
evou um puxão de orelha da

sua torcida. No estádio de
San Ciro, em Milão, apare-
ceu uma enorme faixa dizen-
<io: "Presidente, envergonha-
e!" De um aviãozinho que

sobrevoava o estádio, caiu
ama chuva de panfletos des-
cendo o malho no presidente
do Milan que andou dizendo
que, se fosse de Roma ou de
Nápoles, teria votado nos
candidatos fascistas às elei-
ções últimas administrativas.
® Quem está esperando rever
iVIonica Seles no Aberto da
Austrália, no começo de 94,
pode esquecer. Ela ainda não
se recuperou psiquicamente da
punhalada que lhe deu um ale-
mão tarado. Forehand e baek-
ítand com as duas mãos só em
abril.

O jogador Van Basten, a
maior estrela do futebol eu^
ropeu, vai recorrer ao médico
americano, o doutor Farkel,
da Califórnia. O problema do

craque holandês é no torno-
zelo direito. Ele já operou
duas vezes na Europa e não
ficou bom. Ao fundo, os be-
ques mal-intencionados que a
arbitragem mundial tolera,
friamente.

O São Paulo não vai lá das
pernas. Jogou além da conta
na temporada. Está visível-
mente estropiado. O Milan,
por sua vez, chega a Tóquio
enfraquecido. Não levou cinco
dos mais renomados titulares:
o meia Erânio, com o joelho
direito avariado; o atacante
Simone, tornozelo direito; Bo-
ban, menisco operado; Lentile,
convalescente de uma batida
de carro; e Van Basten, torno-
zelo direito. Mazelas daqui,
mazelas dali, a final interclu-

bes pode acabar na roleta-rus-
sa dos pênaltis.

A direção do Maracanã
achou legal a torcida do Fia-
mengo pintar no gramado o
escudo rubro-negro. Estra-
gou a grama e poluiu visual-
mente o campo. Sem contar
que a garatuja é simplesmen-
te pavorosa.

J! Beba ^
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Natação traz Gustavo de volta

¦ Criação da 
'Cidade 

Atlanta 96' garante o retorno dos atletas que vivem nos EUA
André Arruda

Fernando Scherer (E) e André Teixeira pararam o pregão da Bolsa

Bons ventos começam a soprar
para a natação brasileira também
fora das piscinas. Embalado pelas
medalhas conquistadas no último
Campeonato Mundial em piscinas
curtas (25m), realizado em Palma
de Mallorca, neste fim de semana, o
presidente da Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos, Coa-
racy Nunes Filho, anunciou ontem
a criação da Cidade da Natação
Atlanta 96, em Campinas, um mo-
demo centro de treinamento para
atletas de elite. Com isso, ele garan-
te a volta ao Brasil de Gustavo
Borges, Maurício Cunha e José
Carlos Souza Júnior, que atual-
mente moram nos Estados Unidos.

Segundo o dirigente, duas em-
presas o procuraram querendo pa-
trocinar o próximo Troféu Brasil,
fato inédito nos anos em que está à
frente da Confederação. Durante
homenagem prestada, ontem pela
manhã, pela Bolsa de Valores do
Rio á equipe que conquistou qua-
tro medalhas (duas de ouro, uma
prata e uma de bronze) no Mun-
dial, Coaracy anunciou que até o

dia 10 o contrato com a Unimeútfti
prefeitura de Campinas estar#'fé-
chado para a viabilização do projé-
to da Cidade. " y,J

Dos onze nadadores que fizeram
parte da seleção brasileira no Mün-
dial, seis — Teófilo Ferreira,
rio Romero, Fernando Schtrer,
André Teixeira, Edilson Silva/e
Hans Boehme — estiveram na jíè^e
da Bolsa, patrocinadora de Fepnan-
do Scherer, o Xu.xa, e André Teixol-
ra. Carlos Alberto Reis, presidente
dá Bolsa, anunciou que cstúitati-
mentando a verba de patrocínio pa-
ra o esporte para o ano que veme
que mais nadadores poderão »sòr
beneficiados. Fernando e André'Vô-
ceberam CRS 200 mil e CRSf 1.00
mil, respectivamente, como parte
do patrocínio. " ,Jt

Depois da entrevista coletiva'no
auditório, os nadadores entraram
na sala do pregão da Bolsa, pftftijj-
sando as atividades durante alguns
minutos. Foram recepcionados
com palmas pelos operadores, eece-
bendo muitos cumprimentos. 

',-n
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Tijuca tenta empatar 

'play-ofP

Liga Angrense e Tijuca/Selector
realizam esta noite (20h), em Angra
dos Reis, a segunda partida do
plav-off decisivo do Campeonato
Estadual de basquete masculino
adulto. No primeiro jogo, domin-
go, no ginásio do Tijuca, a equipe
de Angra dos Reis passou com faci-
lidade pelos tijucanos (106 a 95).
Não existe um favorito destacado,
mas o apoio da torcida deve ser
fundamental para a Liga Angrense,
que pode ser campeão dentro de
casa: como a decisão é em melhor
de cinco jogos, se ganhar hoje e no

domingo — dia do terceiro jogo, às
17h, também em Angra —, o time
fica com o titulo."O apoio da torcida vai ajudar o
time deles, mas, como eu já disse,
são duas equipes que se eqüivalem.
Nós tivemos uma conversa para
corrigir alguns erros e vamos entrar
em quadra com mais determinação
e pegada, o que faltou no primeiro
jogo", afirma Pingo, técnico do Ti-
juca/Selector. 

"Todo o time errou
em algum momento do jogo e, no
final, isso fez a diferença de 11 pon-
tos. Apesar disso, temos um bom
elenco e vamos fazer de tudo para

conquistar esse título", explica
Waldeir, ala da equipe da capital e
um dos principais cestinhas do
campeonato.

O que mais doeu, para o Tijuca,
na derrota de domingo, foi a perda
da invencibilidade em partidas rea-
lizadas em seu ginásio — o Tijuca
havia vencido todos os jogos que
realizara na Desembargador Isidro
neste campeonato. "Da mesma for-
ma que eles venceram aqui, nós
também temos condições de ganhar
em Angra. Não vamos perder dois
jogos seguidos", acredita o arma-
dor Alberto. A Liga Angrense, até

agora, não foi derrotada no ginásib
do Verolme, onde manda suas' par-
tidas. It>l

Prêmio — A fase do basquete
carioca é tão boa — giná-sròs
cheios, espaço na mídia — que!.a
Federação de Basquete do Estado
do Rio de Janeiro e a Cory Irmãos
Comércio e Representações dçcidi}
ram promover o Prêmio Cor£5<t
Jornalismo, para a melhor repBffaj
gem e melhor fotografia da compei
tição. Os vencedores receberão USS
500 cada, além de diploma da enjti'
dade. -r. j

Graf vence Novotna com categoria
»»»v «

Sâo Paulo — Ana Carolina Fernandes

Hr f Jb

Com golpes potentes e passadas precisas, Graf confirmou o favoritismo

SÃO PAULO — A alemã Steffi
Graf, tenista número um do mun-
do, confirmou seu favoritismo e
venceu o jogo-exibição disputado
contra a tcheca Jana Novotna, nú-
mero seis do ranking, com um du-
pio 6/3, em lh05m. A partida de
ontem à noite, no ginásio do Ibira-
puera, foi a terceira entre as duas
tenistas na América do Sul. Nas
anteriores, em Santiago e Buenos
Aires, Graf venceu, respectivamen-
te, por 6/4 e 6/1 e outro duplo 6/3.

Graf e Novotna passaram ape-
nas 32 horas em território brasilei-
ro. Elas chegaram na tarde de ter-
ça-feira, foram a uma recepção à
noite na casa do empresário Luiz
Felipe Tavares, treinaram ontem à
tarde no Ibirapuera e, logo após a
exibição, seguiram para o aeropor-
to de Cumbica. Graf foi para Mia-
mi e Novotna, para Bruxelas."Obrigado 

pela presença e espera-
mos estar no Brasil no próximo
ano", disseram ao público após a
partida, com um discurso ensaiado.

O evento custou USS 500 mil a
quatro patrocinadores. Os cachês

das tenistas não foram confir^a{
dos, mas especula-se que Graf raoe-t
beu USS 200 mil pela exibit&bj
mais USS 50 mil pela vitória üj|êj
mio confirmado por Luiz Feljp*
Tavares). j.

primeiro set foi equilibradoit<|
o terceiro game. Graf esteve sempre á
frente, mas Novotna confirmou, seij
saque e chegou a dar três aces segui*
dos, empatando em 2/2 e 3/3. Depois;
o jogo de saque potente, subidpTi
rede e passadas precisas de Graf pre-
valeceu e a alemã fechou o set
em 30 minutos. =

Jana voltou a equilibrar o segSli-
do set. Confirmou o saque nos pri-
meiros games, fez 2/1 e foi conçjuis-
tando aos poucos o público —

i -i »r*V'*1calculado em sete mil pessoas pelos
organizadores — ao agradecer os
aplausos com gestos gentis. Nosmo-
mentos decisivos, no entanto, prçyá.-
lecia a maior categoria de Steffi e a
potência de seus golpes: quando. ^
jogo estava 2/2, a alemã quebrou p
saque de Novotna e partiu para a
fácil vitória, em 6/3, diante de üifíâ
adversária já desanimada. ^
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SÃO PAULO (SP) 
— A Parmalat

do Brasil desmente qualquer patro-
cínio com o Botafogo (RJ) ou ou-

tra equipe de futebol brasileiro.

Neste momento, estamos definidos

com os projetos Palmeiras (São
Paulo) e Juventude (Caxias do

Sul). Informamos ainda que em

momento nenhum fomos procura-
dos ou procuramos qualquer diri-

gente do Botafogo, ou de outro

clube do Rio de Janeiro.

JOSÉ CARLOS BRUNORO

Diretor de Esportes

'Socialite' 
vira 

joquetá

¦ Helena Raggio

faz teste até o

final de janeiro
MARCELO LEITE

Tradicionalmente 
freqüenta-

da por marmanjos, a pista
do Jockey Clube Brasileiro está
prestes a ganhar uma princesa. A
candidata é a estudante de direi-
to Helena Barros Barreto Rag-
gio, de 21 anos, l,47m e 39 kg,
que até o final de janeiro faz o
teste para joqueta profissional.
Seu desempenho será avaliado
por quatro dos melhores treina-
dores do Brasil, que julgarão
quesitos como partida, grande
curva, percurso e chegada.

Se depender da torcida da
mãe, a empresária Elizabeth de
Barros Barreto Leonardos, a es-
tréia "vai ser pule de dez". Des-
de que se separou de Mariano
Raggio, há 17 anos, Elizabeth
não vai ao Jockey. "Será o re-
torno da velha senhora", disse,
numa alusão ao filme americano
com Ingrid Bergman e An-
thonny Quinn.

Outro que engrossa a fileira de

José Roberto Sennann

Heleninha tem o apoio da mãe -

admiradores é o professor de He-'
leninha, Almiro Paim Filho. Emj ;
polgado com o interesse da aluna,
o mestre da Escola de Profissio-'
nais de Turfe do Jockey, só pede
que ela deixe de fumar o maço::
diário de cigarros.

Enquanto o dia da estréia não
chega, Heleninha continua dedi- ,
cando duas horas por dia aos trei-
nos na escolinha.
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S6 Carlos Augusto Montenegro (D) compareceu ao debate organizado pela Rede Bandeirantes

debate, Ario foge

gariar votos, regularizando men- Montenegro acusa Theodoro de
sajidades de socios. ser um fantoche de Anibal. "Sao

"Nao estamos comprando parentes". Mostrando a identi-
votos, so prestando servi?o ao dade, "com sobrenome alemao
associado", garantiu Luis Car- (Wolz)", Theodoro rebate di-
los de Lima, candidato a vice de zendo que Montenegro apoiou
Theodoro. 0 ex-deputado disse Collor e PC e acusa seu vice,
que nao foi ao debate na TV Carlos Pereira, de trabalhar na
porque foi ofendido por Monte- empresa que fara o shopping
negro num programa de radio, center em General Severiano.

ias para convocar os jogadores tiram esperangado treinador

I. Sy^lK *1
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Os quatro Jogadores do Flamengo comemoraram a convocafdo para o amistoso contra o M&xico

Fluminense tern o 
primeiro^Ktao 

de credito no Rio I

minense em cartoes
as vendas do primeiro trimestre,

um lucro liquido
aproximado de

obter o cartfo: Nas e
nas agendas Bradesco
Quanto Fluminense-Bra-
desco-Visa (uso anui-
dade Flumi-
nense-World Card-Visa

5 do Flamengo comemoraram a convocação para o amistoso contra o Méxicote quatro

Parreira crê em 
grande partida

^ Nem mesmo os problemas para convocar os jogadores tiram esperançado treinador
Apesar dos muitos problemas para cha-

i mar os jogadores, o técnico Carlos Alberto
Parreira convocou a seleção brasileira para o

. amistoso do dia 16, contra o México, certo
de que a equipe terá condições de fazer um

r grande jogo em Guadalajara. Mesmo afir-r'jjH$do 
que só vai anunciar a escalação na

véspera da partida, o Brasil deve começar o
amistoso com Gilmar (Zetti), Jorginho, Ri-
IcáVdo Rocha, Ronaldão e Branco; Dunga,
Alberto, Palhinha e Paulo Sérgio; Renato e

^Müller.
-pnnNo dia seguinte ao jogo, Parreira, Zaga-

loyò supervisor Américo Faria e o presiden-
^ te-Ricardo Teixeira, viajam direto para Las
-iVegas, onde vão acompanhar o sorteio para
. a Copa de 94, dia 19. Em seguida, a comis-
yslo .técnica vai à sede onde o Brasil ficará
.durante o Mundial, para escolher concentra-
.ção e campos de treinamento.- Sobre os convocados, Parreira disse que
;.!$« teve muitas opções, mas lamentou não

ter muito tempo para treinar: "Com tempo
podemos enfrentar qualquer adversário, por"tíiáis forte que seja".'"'""A 

preocupação de Parreira é mostrar que
sempre que se faz uma seleção brasileira, o

¦ Xiffit é forte, devido á qualidade do jogador.
. "O ideal seria manter o time da final das
«liminatórias em todos amistosos até a Co-
pa", ressalta. Os convocados para este amis-
toso, segundo Parreira, têm condições de

justificar a presença na seleção.
^ "Quem 

garante que o time ideal estará
-em plena forma dentro de seis meses? Rena-
to saiu e voltou. Rogério está começando.
Dinho também. Alberto é uma esperança
para disputar com Rai. Leonardo é bom em
vaiias posições, apesar de preferi-lo na late-
ral. Se o Corinthians não for à final, temos

«Viola e Rivaldo. Caso contrário vamos dar
chances a Almir e Djalminha. Aliás, Djalmi-

..nha confirma no Guarani a esperança que
; foi no Flamengo", lembra.

OS CONVOCADOS
OoMros
Gilmar Flamengo
"ZBtti São Paulo
'LMarais
Jorginho Bayern Munique'Cãfu São Paulo
Branco Grômio
Leonardo São Paulo

_icardo Rocha Santos
jtonaldão São Paulo
J&ogério Flamengo
Válber São Paulo
M»io-campo
"Dunga Stuttgart
Dinho São Paulo
Marquinhos Flamengo

1 'Alberto Bragantino
Atacantes
Palhinha São Paulo
Ronaldo Cruzeiro','tw)uller São Paulo
Renato Flamengo"Paulo Sérgio Bayer Leverkusen

.Viola (Corinthians) ou Almir (Santos)
)fR|valdo (Corinthians) ou Djalminha
../.Guarani)

Fluminense tem o 
primeiro

cartão de crédito no Rio

O Fluminense deu ontem o
pontapé inicial para o lançamen-
to do cartão de crédito em clu-
bes de futebol no Rio. Agora, os
sócios e torcedores tricolores já
podem adquirir o cartão Brades-
co-Visa-Fluminense e disporem
de todas as vantagens dos car-
tões de crédito habituais. O pri-
meiro cartão foi entregue ao
presidente Arnaldo Santiago, na
cerimônia de ontem pela manhã,
no salão nobre das Laranjeiras.

"Sabemos 
que o futebol anda

em dificuldades. Resolvemos en-
tào ajudá-lo sem criar nenhuma
novidade, apenas copiando um
exemplo da NBA, cujas agre-
miações possuem cartões de cré-
dito que rendem cerca de US$ 4
milhões por ano", explicou Ar-
mando Fernandes Júnior, vice-
presidente executivo do Brades-
co. O banco espera a curto prazo
ter 13S mil cartões de afinidade
com clubes e investirá US$ 2,5
milhões em publicidade.

O cartão de afinidades têm
custo zero para os clubes. O Flu-

Paulo Nicolella

scoeo esperam grandes lucros com o cartão

minense projeta em mil cartões
as vendas do primeiro trimestre,
o que significa um lucro líquido
aproximado de US$ 50 mil.

Funcionamento — Onde
obter o cartão: Nas Laranjeiras e
nas agências Bradesco
Quanto custa: Fluiüinense-Bra-
desço-Visa (uso nacional), anui-
dade CrS 11 mil (titular). Flumi-
nense-World Card-Visa
(internacional), Cr$ 16.440,00
(titular)

Onde usar 10 milhões de estabe-
lecimentos no mundo, em mais
de 200 países, e 265 mil pontos
de vendas no país. O portador
poderá efetuar saques em 140
mil caixas automáticos da rede
Visa e Plus, em 361 mil agências
bancárias e em mais de 800 uni-
dades Dia e Noite.
Lucros: 30% do arrecadado com
o cartão para o Fluminense e
70% para o Bradesco

NOTA SOBRE LEILÃO DA PQU
A propósito do leilão de privatização da PQU, as empresas signatárias, a primeira
sócia e consumidora da PQU e as demais consumidoras de seus produtos, cum1
prem o dever de esclarecer a opinião pública que deixaram de comparecer ao leilão
pela inexistência de uma regra adequada para a fixação do preço de nafta - que
representa cerca de 92% do seu custo variável - e que pudesse servir de base para
um contrato de fornecimento de longo prazo entre a PQU e a Petrobrás, circunstância
que lançava grave incerteza sobre a viabilidade econômico-financeira da PQUe
de todo o setor petroquímico. ,
Reiterando seu apoio ao programa de desestatizaçâo, em especial o do setor pe;
troquímico, as signatárias manifestam sua disposição de prosseguir no diálogo que
vêm mantendo com as autoridades competentes, em busca de regras que garaiv
tam a viabilidade econômico-financeira da indústria petroquímica brasileira, serri
quaisquer privilégios ou subsídios, em condições de competitividade internacional ]

UNIPAR - UNIÃO DE INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS S.A.
UNION CARBIDE DO BRASIL LTDA.

POLIBRASIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIGEL PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS INDÚSTRIAS E REPRESENTAÇÃO LTDA.:

OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
POLIOLEFINAS S.A.
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Emoção à distância

ão é novidade, mas é
IN sempre incômodo sa-
bermos que teremos um jogo
emocionante para um Mara-
canã vazio. Os principais in-
teressados no jogo de hoje,
no Rio, estão na Bahia e em
São Paulo.

As especulações são as mais
variadas. Há em São Paulo
duas correntes: uma que leva
em conta a tradição e a amiza-
de do Flamengo com o Corin-
thians, e acha que o time ca-
rioca tentará vencer o jogo;
outra que considera mais forte
a rivalidade entre cariocas e
paulistas, e a simples cessão do
empate colocará um time baia-
no na final.

Por vias das dúvidas, me;-
mo aqueles que confiam no
Flamengo consideram neces-
sária a oferta de um prêmio
em dinheiro aos jogadores
cariocas. Falam em US$ 100
mil, mas eu duvido muito. Se
o Corinthians der tal quantia
aos jogadores do Flamengo,
quanto terá que pagar a seus
jogadores por uma vitória
hoje e outra na final?

Mais modestos, os baia-
nos confiam nos orixás e na

» rivalidade entre Santos e Co-
rinthians. É bom lembrar que
o Vitória pode até perder pa-
ra o Flamengo, que se classi-
ficará caso o Santos vença o
Corinthians.

Futebol por futebol, os
dois rubro-negros são abso-
lutamente imprevisiveis. A
campanha do Vitória foi me-
lhor que a do Flamengo (em-
bora em um grupo mais fra-
co), mas, tal como a equipe
carioca, começa vencendo no
primeiro tempo para empatar
no segundo.

Pode ser a juventude do
time, que tem três ou quatro
jogadores perto da casa dos
20 anos, pode ser a falta de
hábito de estar em finais tào
importantes como esta do
Campeonato Brasileiro,
mas o retrospecto mostra
um Vitória empolgante no
inicio de seus jogos, e deses-
perado no final.

Quanto ao Flamengo, seus
jogadores já estão pensando
nas férias, que começam
amanhã. Pode ser que alguns
se sintam estimulados por um
punhado de dólares.

?
Carlos Alberto Parreira

fez uma pré-seleção do Cam-
peonato Brasileiro. A escolha
dos jogadores que vão en-
frentar o México, no dia 16,
parece um pouco com aquela
lista que fazemos nas reda-
ções para escolher a seleção
do campeonato.

Existem exceções, como
Zetti, que colecionou belos
frangos na competição, e jo-
gadores fora de posição, co-
mo Leonardo, que não joga
de lateral há algum tempo,
mas a lista é coerente.

Fica evidente a busca de
um jogador para fazer as fun-
ções que Rai não conseguiu
exercer durante toda a elimi-
natória. Parreira está optan-
do por Alberto, um jogador
que trabalhou com ele no
Bragantino mas não tem ex-
periência de seleção.

Renato e Marquinhos rece-
bem um prêmio pelo que fize-
ram em dois jogos no Moram-
bi, enquanto Rogério é
premiado pela regularidade.
Válber sai, Rivaldo fica e Viola
volta, merecidamente. E Palhi-
nha deve ser para irritar todos
aqueles que por ele pediram
durante a eliminatória.

?
O senhor Jorge Picciani

não entende rigorosamente
nada de futebol. Permitiu que
o gramado do Maracanã fos-
se sacrificado, só para fazer
média com uma facção de
torcida organizada. Como re-
sultado, teremos hoje uma
boa parte do gramado ma-
quiada, ridiculamente pinta-
da para esconder os estragos.

Felizmente, é o último jogo
da temporada no Maracanã.

? •
A solução do Estado é

sempre o bolso do contri-
buinte.

Cabo Frio

vê a caça

submarina

Será realizado nos dias 10 e 11
o 4o Campeonato Nacional de
Clubes de Caça Submarina, em
Cabo Frio. O Rio é o estado com
o maior número de representan-
tej, com seis equipes. Segundo o
presidente da Confederação Bra-
sileira de Caça Submarina, Clóvis
Soares Filho, uma das maiores
preocupações dos organizadores é
tirar do público o estigma de que
a caça submarina é um esporte
anti-ecológico. "Há uma limita-
ção para o quantidade e o peso
dos peixes capturados. As pessoas
têm a tendência errada de pensar
que nós somos predadores".

Na caça submarina, cada
exemplar capturado vale 500 pon-
tos e cada grania pescado, um
ponto. A pesca fora das especifi-
cações é punida com a perda de
pontos no fim da contagem. Além
disso, segundo Clóvis Soares Fi-
lho, os peixes capturados são doa-
dos a entidades filantrópicas.

Vôlei 
Jança 

i;

o Mundial j

feminino
1

A Confederação Brasileira de
Vôlei deu a largada ontem, em
São Paulo, para o Campeonato
Mundial feminino que será dispu-
tado em São Paulo e Belo Hori-
zonte, em outubro do ano que
vem. Durante um café da manhã
para 80 convidados, a Confedera-
ção mostrou o plano comercial d&
competição e também do mundi4l
masculino, que será realizado na
Grécia, em setembro. '

Com a realização do mundial
feminino, o Brasil fecha o ciclo
de eventos internacionais. "So-
mos o pais que mais sediou cam-
peonatos mundiais de vôlei'*,
disse o presidente da CBV, Can-
los Nuzman. * f

Liga - BCN e L'Acqua di Fio-
ri fazem o jogo principal de hojjs
pelaJLiga nacional feminina. A
L'Acqua é a líder da competiçãd.
No masculino, a Rhodia/Pirel(i
joga em casa (Santo André) com
o Nossa Caixa/Suzano. »

Botafogo

Na varanda do casarão de General Seve-' riano — a sede do Mourisco foi demolida e a'dè'. Marechal Hermes cai aos pedaços —,
çoiri um colégio eleitoral de apenas 1.800'sócros e afundado em dívidas de US$ 500
mil; o Botafogo elege hoje seu presidente
para o mandato 1993/1996. O economista
Carios Augusto Montenegro, 39 anos, presi-
dfcfite do Ibope, é o candidato da situação; o'faíiíbém economista Ário Theodoro, 64
anos, ex-prefeito de São João de Meriti e
ex-deputado federal pelo PTB e pelo MDB
de 63 a 79, representa a oposição. Ambos

! afirmam ter vitória já garantida.
£ O clima promete ser de festa. Estrelas
| coiflo Nílton Santos, Didi, Jairzinho, Gér-
; son, Zezé Moreira, Otávio e Osvaldo Baliza
\ prometem comparecer à primeira eleição em'• General Severiano desde que Charles Borer
j d^otou Althemar Dutra de Castilho. Hoje,
|é ,9,51o aniversário da fusão do clube de
¦ futebol com o de regatas, que originou o
j Botafogo de Futebol e Regatas.
: dPropostas — Ambos os candidatos se
| ditem movidos "pelcw amor ao Botafogo"
i pqra se dispor a administrar um clube sem
i sede e sem time. Sócio desde 85 e torcedor
: apaixonado desde que viu Garrincha jogar,
! M(§htenegro anuncia projetos de moderniza-
I çaã. Promete trazer o patrocínio da Parma-
1 lat; contratar Ricardo Rocha, Cerezo e Al-

| mjrr e construir uma sede social, com
. pijcinas, ginásio e quadras sobre o shopping
i center subterrâneo a ser erguido em General
| Severiano.
I 

' Ário Theodoro, sócio desde 48, não quer
i saber de clube-empresa ou S.A. Confia nos
[ 
"ilustres conselheiros" de sua chapa para

| obter patrocinadores, erguer um estádio de
125 mil lugares em Marechal Hermes, trazer
: Valdir Espinosa ou Carlos Alberto Silva e
| construir uma nova sede social e esportiva
i em General Severiano, sem shopping center.

j O destino de General Severiano é a gran-
j de questão que motiva e divide a eleição.
> Algumas dezenas de milhões de dólares es-
• tão em jogo no reaproveitamento do antigo
I terreno da Vale do Rio Doce, de 17 mil
i metros quadrados, numa das áreas mais va-
I Iprizadas da cidade.

SEÜUÍCO «Ulill > PÜiili»•>*'¦, &•"v - §111! - ¦ > ¦ * jj |s

Quem vota — Cerca de
1.800 sócios (109 beneméritos,
242 eméritos, 200 contribuintes e
1.241 proprietários), em dia com
as mensalidades. Têm de levar
carteira de identidade e do clube e
comprovante de pagamento da
mesalidade de novembro.
Hora e local — Na sede de

General Severiano, das lOh às
21hs. O 2o BPM recomenda esta-
cionamento no Rio-Sul e diz que
interditará a Av. Venceslau Brás.
Cédula — Será nas cores das
chapas, azul ("General Severiano,
futebol e reconstrução", encabe-
çada por Montenegro). e branca

("Botafogo Bicampeão — Ação
Popular", de Theodoro).
Segurança — Policiais do
batalhão de choque estarão de
plantão durante todo o dia.
Apuração — Às 22h00, uma
hora após o fechamento da ur-
na, a junta eleitoral espera ter os
votos apurados e anunciar o
vencedor.

elege o seu presidente
Z-  JL (MMoa Wrede

Só Carlos Augusto Montenegro (D) compareceu ao debate organizado pela Rede Bandeirantes
â*-

Montenegro debate, Ario foge

Os dois candidatos tiveram
dias bem diferentes na véspera
da eleição. Enquanto Carlos Au-
gusto Montenegro foi a um de-
bate na TV Bandeirantes, Ário
Theodoro trancafiou-se no seu
comitê eleitoral, junto com o ex-
vice presidente de Emil Pinhejjo,
Aníbal Fonseca — expulso do
clube por corrupção — para an-

gariar votos, regularizando men-
salidades de sócios."Não estamos comprando
votos, só prestando serviço ao
associado", garantiu Luís Car-
los de Lima, candidato a vice de
Theodoro. O ex-deputado disse
que não foi ao debate na TV
porque foi ofendido por Monte-
negro num programa de rádio.

Montenegro acusa Theodoro de
ser um fantoche de Aníbal. "São

parentes". Mostrando a identi-
dade, "com sobrenome alemão
(Wolz)", Theodoro rebate di-
zendo que Montenegro apoiou
Collor e PC e acusa seu vice,
Carlos Pereira, dè trabalhar na
empresa que fará o shopping
center em General Severiano.
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elege o seu presidente

S6 Carlos Augusto Montenegro (D) compareceu ao debate organizado pela Rede Bandeirantes

I minense em cartoes
I as vendas trimestre,

B o que um lucro liquido
I aproximado de US$ 50 mil.

— Onde
I obter Nas Laranjeiras e
I nas Bradesco
I Quanto Fluminense-Bra-
I desco-Visa (uso anui-
I dade Flumi-
I nense-World Card-Visa

*a 
ere em 

grande partida
problemas para convocar os jogadores tiram esperangado treinador

^fit^lllififf^llilliB -

Carlos Wrede

Eór da Jáç» Olímpica dii1

'.v quatro Jogadores do Flamengo comemoraram a convocação para o amistoso contra o México

Parreira crê em 
grande partida

« Nem mesmo os problemas para convocar os jogadores tiram esperançado treinador
Apesar dos muitos problemas para cha-

•mar os jogadores, o técnico Carlos Alberto
Parreira convocou a seleção brasileira para o
y|T)i.stoso do dia 16, contra o México, certo
de que a equipe terá condições de fazer um
grande jogo em Guadalajara. Mesmo afir-'mando 

que só vai anunciar a escalação na'véspera 
da partida, o Brasil deve começar o

amistoso com Gilmar (Zetti), Jorginho, Ri-
éHrdo Rocha, Ronaldão e Branco; Dunga,'Alberto, Palhinha e Paulo Sérgio; Renato e
Müller.-m,iNo dia seguinte ao jogo, Parreira, Zaga-
Io,"o supervisor Américo Faria e o presiden-

ite. Ricardo Teixeira, viajam direto para Las
•Vegas, onde vão acompanhar o sorteio para
a-Çopa de 94, dia 19. Em seguida, a comis-
.são. técnica vai à sede onde o Brasil ficará
-durante o Mundial, para escolher concentra-
.çào e campos de treinamento.
qjj • Sobre os convocados, Parreira disse que
^9, teve muitas opções, mas lamentou nào
ter muito tempo para treinar: "Com tempo
podemos enfrentar qualquer adversário, por'ItíctfS forte que seja"."'" 'A 

preocupação de Parreira é mostrar que
sempre que se faz uma seleção brasileira, o

•Uttíé é forte, devido à qualidade do jogador.
-''O-ideal seria manter o time da final das
-eliminatórias em todos amistosos até a Co-
pa", ressalta. Os convocados para este amis-
toso, segundo Parreira, têm condições de
justificar a presença na seleção.¦- -*íQuem garante que o time ideal estará
emjplena forma dentro de seis meses? Rena-
to saiu e voltou. Rogério está começando.
Dinho também. Alberto é uma esperança
jjara disputar com Raí. Leonardo é bom em
varias posições, apesar de preferi-lo na late-
ral. Se o Corinthians não for à final, temos
Viola e Rivaldo. Caso contrário vamos dar
chances a Almir e Djalminha. Aliás, Djalmi-
nha confirma no Guarani a esperança que

•foino Flamengo", lembra.

OS CONVOCADOS
Qotolros'Gilmar Flamengo
JZètti .'. São Paulo'^Laterais
Jorginho Bayern Munique"Cãfu  São Paulo
Branco Grêmio
Leonardo São Paulo
Zagueiros
Ricardo Rocha Santos
J3[ònaldão São Paulo
uUAgério Flamengo
Válber São Paulo
Maio^ampo
Dunga Stuttgart
..Dinho São Paulo
Marquinhos Flamengo
Alberto Bragantino
Atacantes"PSIhinha São Paulo
Ronaldo Cruzeiro
M^1üller São Paulo

Penato Flamengoaulo Sérgio Bayer Leverkusen
Viola (Corinthians) ou Almir (Santos)
.Rjvaldo (Corinthians) ou Djalminha
¦t(£»uarani)

Fluminense tem o 
primeiro

cartão de crédito no Rio

O Fluminense deu ontem o
pontapé inicial para o lançamen-
to do cartão de crédito em clu-
bes de futebol no Rio. Agora, os
sócios e torcedores tricolores já
podem adquirir o cartão Brades-
co-Visa-Fjuminense e disporem
de todas as vantagens dos car-
tões de crédito habituais. O pri-
meiro cartão foi entregue ao
presidente Arnaldo Santiago, n£
cerimônia de ontem pela manhã,
no salão nobre das Laranjeiras.

"Sabemos 
que o futebol anda

em dificuldades. Resolvemos en-
tão ajudá-lo sem criar nenhuma
novidade, apenas copiando um
exemplo da NBA, cujas agre-
miações possuem cartões de cré-
dito que rendem cerca de US$ 4
milhões por ano", explicou Ar-
mando Fernandes Júnior, vice-
presidente executivo do Brades-
co. O banco espera a curto prazo
ter 135 mil cartões de afinidade
com clubes e investirá US$ 2,5
milhões em publicidade.

O cartão de afinidades têm
custo zero para os clubes. O Flu-

Paulo Nicolella

SCO um use esperam grandes lucros com o cartão

minense projeta em mil cartões
as vendas do primeiro trimestre,
o que significa um lucro liquido
aproximado de ÜS$ 50 mil.

Funcionamento — Onde
obter o cartão: Nas Laranjeiras e
nas agências Bradesco
Quanto custa: Fluminense-Bra-
desco-Visa (uso nacional), anui-
dade CrS 11 mil (titular). Flumi-
nense-World Card-Visa
(internacional), Cr$ 16.440,00
(titular)

Onde usar: 10 milhões de estabe-
lecimentos no mundo, em mais
de 200 paises, e 265 mil pontos
de vendas no pais. O portador
poderá efetuar saques em 140
mil caixas automáticos da rede
Visa e Plus, em 361 mil agências
bancárias e em mais de 800 uni-
dades Dia e Noite.
Lucros: 30% do arrecadado com
o cartão para o Fluminense e
70% para o Bradesco
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Emoção à distância

V[ ão é novidade, mas é
lN sempre incômodo sa-
bermos que teremos um jogo
emocionante para um Mara-
canã vazio. Os principais in-
teressados no jogo de hoje,
no Rio, estão na Bahia e em
São Paulo.

As especulações são as mais
variadas. Há em São Paulo
duas correntes: uma que leva
em conta a tradição e a amiza-
de do Flamengo com o Corin-
thians, e acha que o time ca-
rioca tentará vencer o jogo;
outra que considera mais forte
a rivalidade entre cariocas e
paulistas, e a simples cessão do
empate colocará um time baia-
no na final.

Por vias das dúvidas, mes-
mo aqueles que confiam no
Flamengo consideram neces-
sária a oferta de um prêmio
em dinheiro aos jogadores
cariocas. Falam em US$ 100
mil, mas eu duvido muito. Se
o Corinthians der tal quantia
aos jogadores do Flamengo,
quanto terá que pagar a seus
jogadores por uma vitória
hoje e outra na final?

Mais modestos, os baia-
nos confiam nos orixás e na
rivalidade entre Santos e Co-
rinthians. É bom lembrar que
o Vitória pode até perder pa-
ra o Flamengo, que se classi-
ficará caso o Santos vença o
Corinthians.

Futebol por futebol, os
dois rubro-negros são abso-
lutamente imprevisíveis. A
campanha do Vitória foi me-
lhor que a do Flamengo (em-
bora em um grupo mais fra-
co), mas, tal como a equipe
carioca, começa vencendo no
primeiro tempo para empatar
no segundo.

Pode ser a juventude do
time, que tem três ou quatro
jogadores perto da casa dos
20 anos, pode ser a falta de
hábito de estar em finais tão
importantes como esta do
Campeonato Brasileiro,
mas o retrospecto mostra
um Vitória empolgante no
inicio de seus jogos, e deses-
perado no final.

Quanto ao Flamengo, seus
jogadores já estão pensando
nas férias, que começam
amanhã. Pode ser que alguns
se sintam estimulados por um
punhado de dólares.

?
Carlos Alberto Parreira

fez uma pré-seleção do Cam-
peonato Brasileiro. A escolha
dos jogadores que vão en-
frentar o México, no dia 16,
parece um pouco com aquela
lista que fazemos nas reda-
ções para escolher a seleção
do campeonato.

Existem exceções, como
Zetti, que colecionou belos
frangos na competição, e jo-
gadores fora de posição, co-
mo Leonardo, que não joga
de lateral há algum tempo,
mas a lista é coerente.

Fica evidente a busca de
um jogador para fazer as fun-
ções que Raí não conseguiu
exercer durante toda a elimi-
natória. Parreira está optan-
do por Alberto, um jogador
que trabalhou com ele no
Bragantino mas não tem ex-
periência de seleção.

Renato e Marquinhos rece-
bem um prêmio pelo que fize-
ram em dois jogos no Morum-
bi, enquanto Rogério é
premiado pela regularidade.
Válber sai, Rivaldo fica e Viola
volta, merecidamente. E Palhi-
nha deve ser para irritar todos
aqueles que por ele pediram
durante a eliminatória.

?
O senhor Jorge Picciani

não entende rigorosamente
nada de futebol. Permitiu que
o gramado do Maracanã fos-
se sacrificado, só para fazer
média com uma facção de
torcida organizada. Como re-
sultado, teremos hoje uma
boa parte do gramado ma-
quiada, ridiculamente pinta-
da para esconder os estragos.

Felizmente, é o último jogo
da temporada no Maracanã.

?
A solução do Estado é

- sempre o bolso do contri-
buinte.

Nonato suspenso La Coruna fora

O pontapé que o lateral Nona-
to, do Cruzeiro, deu na bandeiri-
nha Edilene Siqueira, custou caro:
ele foi suspenso ontem, pelo Tri-
bunal Especial da CBF, por sete
meses. A agressão ocorreu no jo-
go com o Corinthians, no Pa-
caembu, na primeira fase do
Campeonato Brasileiro. Evair, do
Palmeiras, foi suspenso por dois
jogos, mas participa das finais do
Brasileiro, porque já cumpriu um
e o outro cumpre hoje, não en-
frentando o Remo.

A primeira participação do
Deportivo La Coruna em torneio
continental — a Copa da Uefa -4
terminou ontem, com a derrota
para o Eintracht F-rankfurt, dá
Alemanha, por 1 a 0. Na primeira
partida, a equipe de Bebeto tairir
bém perdera de 1 a 0. O Sportinj»
de Lisboa e o Bordeaux também
estão eliminados, com derrotas»
para o Salzburgo (3 a 0), e Karlsr
ruhe (3 a 0). O Boavista continua:
venceu o OFI por 2 a 0.

Caça submarina Mundial de vôlei
Será realizado nos dias 10 e 11

o 4o Campeonato Nacional de
Clubes de Caça Submarina, em
Cabo Frio e o Rio participará
com seis equipes. O presidente da
Confederação Brasileira de Caça
Submarina, Clóvis Soares Filho,
explica que ao contrário do que se
pensa, a caça submarina não é
predadora: 

"Há limitação para a
quantidade e o peso dos peixes
capturados. É um erro pensar que
não conservamos a natureza."

A Confederação Brasileira de
Vôlei deu a largada ontem, em
São Paulo, para o Mundial Femi;
nino que será disputado em São
Paulo e Belo Horizonte, em outu1
bro do ano que vem. Com a realU
zação do mundial, o Brasil será q
país que mais sediou campeona»
tos mundiais. Pela Liga Nacional
feminjna, BCN e L'Acqua di Fio|
ri fazem o jogo principal de hojei
No masculino, a Rhodia/Pirelli
joga com o Nossa Caixa/Suzano.;

NOTA SOBRE LEILÃO DA PQU
A propósito do leilSo de privatização da PQU, as empresas signatárias, a primeira
sócia e consumidora da PQU e as demais consumidoras de seus produtos, cum-.
prem o dever de esclarecer a opinião pública que deixaram de comparecer ao leilão-
pela inexistência de uma regra adequada para a fixação do preço de nafta - que'
representa cerca de 92% do seu custo variável - e que pudesse servir de base paraj
um contrato de fornecimento de longo prazo entre a PQU e a Petrobrás, circunstância,
que lançava grave incerteza sobre a viabilidade econômico-financeira da PQU e
de todo o setor petroquímico.
Reiterando seu apoio ao programa de desestatização, em especial o do setor pe-'
troquímico, as signatárias manifestam sua disposição de prosseguir no diálogo que!
vêm mantendo com as autoridades competentes, em busca de regras que garan-i
tam a viabilidade econômico-financeira da indústria petroquímica brasileira, sem'
quaisquer privilégios ou subsídios, em condições de competitividade internacional.)

UNIPAR - UNIÃO DE INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS S.A.
UNION CARBIDE DO BRASIL LTDA.

POLIBRASIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIGEL PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS INDÚSTRIAS E REPRESENTAÇÃO LTDA

OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
POLIOLEFINAS S.A.

Botafogo~"L "

Na varanda do casarão de General Seve-
riano — a sede do Mourisco foi demolida e a
cie "Marechal Hermes cai aos pedaços —,
com um colégio eleitoral de apenas 1.800
sócios e afundado em dividas de USS 500
úVitV o Botafogo elege hoje seu presidente
para o mandato 1993/1996. O economista
Carlos Augusto Montenegro, 39 anos, presi-
dériíe do Ibope, é o candidato da situação; o
jfajjjbém economista Ário Theodoro, 64
anos, ex-prefeito de São João de Meriti e
ex-deputado federal pelo PTB e pelo MDB

, de 63 a 79, representa a oposição. Ambos
i afirmam ter vitória já garantida,
í O clima promete ser de festa. Estrelas
[confo Nílton Santos, Didi, Jairzinho, Gér-
json, Zezé Moreira, Otávio e Osvaldo Baliza
'prometem comparecer à primeira eleição em.
'General Severiano desde que Charles Borer
IdeFrotou Althemar Dutra de Castilho. Hoje,
lé fl»51° aniversário da fusão do clube de
'futebol com o de regatas, que originou o
jBdtafogo de Futebol e Regatas,
i Propostas — Ambos os candidatos se
'diZèm movidos "pelo amor ao Botafogo"5 S2*i ... ii
,paj;a. se dispor a administrar um clube sem
'sede*e sem time. Sócio desde 85 e torcedor
;apáixonado desde qu» viu Garrincha jogar,
iMçntenegro anuncia projetos de moderniza-
ição. Promete trazer o patrocínio da Parma-
jlat| contratar Ricardo Rocha, Cerezo e Al-
jmír e construir uma sede social, com
jpiseinas, ginásio e quadras sobre o shopping
-conter subterrâneo a ser erguido em General
ÍSejfêriano.
i 

"Ârio 
Theodoro, sócio desde 48, não quer'saber de clube-empresa ou S.A. Confia nos

"'ilustres conselheiros" de sua chapa para
jobter patrocinadores, erguer um estádio de
Í25 mil lugares em Marechal Hermes, trazer
:Valdir Espinosa ou Carlos Alberto Silva e
'construir 

jjma nova sede social e esportiva
;em~General Severiano, sem shopping center.

j O destino de General Severiano é a gran-
jde questão que motiva e divide a eleição.
(Algumas dezenas de milhões de dólares es-
•tão em jogo no reaproveitamento do antigo
Jterffcno da Vale do Rio Doce, de 17 mil
jmetros quadrados, numa das áreas mais va-
ilorizadas da cidade.

¥ '

Só Carlos Augusto Montenegro (D) compareceu ao debate organizado pela Rede Bandeirantes

Montenegro debate, Ario foge

Quem vota — Cerca de
1.800 sócios (109 beneméritos,
242 eméritos, 200 contribuintes e
1.241 proprietários), em dia com
as nAisalidades. Têm de levar
carteira de identidade e do clube e
comprovante de pagamento da
mesalidade de novembro.
Hora e local — Na sede de

General Severiano, das lOh às
21hs. O 2o BPM recomenda esta-
cionamento no Rio-Sul e diz que
interditará a Av. Venceslau Brás.
Cédula — Será nas cores das
chapas, azul ("General Severiano,
futebol e reconstrução", encabe-
çada por Montenegro). e branca

(''Botafogo Bicampeão — Ação
Popular", de Theodoro).
Segurança — Policiais do
batalhão de choque estarão de
plantão durante todo o dia.
Apuração — Às 22h00, uma
hora após o fechamento da ur-
na, a junta eleitoral espera ter os
votos apurados e anunciar o
vencedor.

Os dois candidatos tiveram
dias bem diferentes na véspera
da eleição. Enquanto Carlos Au-
gusto Montenegro foi a uin de-
bate na TV Bandeirantes, Ário
Theodoro trancafiou-se no seu
comitê eleitoral, junto com o ex-
vice presidente de Emil Pinheiro,
Aníbal Fonseca — expulso do
clube por corrupção — para an-

gariar votos, regularizando men-
salidades de sócios."Não estamos comprando
votos, só prestando serviço ao
associado", garantiu Luís Car-
los de Lima, candidato a vice de
Theodoro. O ex-deputado disse
que não foi ao debate na TV
porque foi ofendido por Monte-
negro num programa de rádio.

Montenegro acusa Theodoro de
ser um fantoche de Aníbal. "São

parentes". Mostrando a identi-
dade, "com sobrenome alemão
(Wolz)", Theodoro rebate di-
zendo que Montenegro apoiou
Collor e PC e acusa seu vice,
Carlos Pereira, de trabalhar na
empresa que fará o shopping
center em General Severiano.

m
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motivam o Flamengo

O t.

GILMAR FERREIRA E
RICARDO GONZALEZ
• . A alegria de entrar em campo
pela última vez este ano é o senti-
mento que faz do Flamengo um
time motivado para sua 100a parti-
da em 93, hoje à noite, contra o
Vitória, no Maracanã. Como o ti-
me está fora das finais do Brasilei-
ros, para os jogadores a partida
desta noite representa que ficou pa-

jítrás a desgastante rotina de en-
ar em campo uma vez a cada 48

horas. Os jogadores parecem ter
tirado um peso das costas e, excita-
dos com a aproximação das ferias,
acenam com a expectativa de encer-
rar a temporada com uma bela vi-
tória — independentemente da aju-
da financeira do Corinthians.

A convocação de quatro jogado-
res (Gilmar, Rogério, Marquinhos
e.Renato) para o amistoso da sele-
ção brasileira contra o México, dia
16, deu mais um toque de tranqüili-
dade ao ambiente, antes conturba-
do, na Gávea. Há anos que o Fia-
mengo não cedia um número tão
expressivo de convocados e esse
saldo favorável ajudou a esconder o
fracasso nas oito competições que
disputou. "Se não fosse o Marsí-
glia, estaríamos decidindo a classi-
fícação nesta partida", lamentou o
presidente Veloso.

RANKING DOS CANSADOS

1 Jogador
I Marquinhos[ifltt Tft -/TV h tBr VH-J
Spürt&fe;
á Marcelinho

feenmar v í

Os jogadores pouco quiseram
falar sobre o adversário. Lembra-
ram apenas que são profissionais e
que jogarão hoje como se o Fia-
mengo estivesse brigando para à
final. "Somos empregados d_o clube
e bem pagos para vencer. É nessa
hora que se mostra o verdadeiro
caráter de um homem", discursou o
capitão Rogério, empolgado com
sua primeira convocação à seleção
principal.

Sem Júnior Baiano e Nélio, ve-
tados pelo departamento médico, o
técnico Júnior conta com o retorno
de Charles à lateral direita e o de
Casagrande ao meio-campo.

Paulo Nlcolella
Time completa 100 jogos e quer encerrar maratona com uma vitória que justifique a convocação de 4 jogadores para seleção

• i

Dida se diz pronto 
•

para o Maracanã

Flamengp Vitdria
Gilmar 1 Dida

Charles 2Rodrlgo
GCIson 3 Edson

Rogftrlo4 4 China
Marcos Adriano 6 Everton

Fablnho 5 Gil Sorgipano
Marquinhos 7 Paulo Isldoro

Casagrando 10 8 Alex
Sivlo 10 Roberto Cavalo

Ronato7 11 Pichetti
MarcelinhoU 9Claudinho

Ttcnico: Tien too:
Junior FitoNevos

Local: MaracanS; Hofikirio: 21h35; jiibi:
nio foi divulgado. As radios Tamolo (900Khi). Naclonal (1130 Khz). Globo (1220 Khz),

Tupl (1280 Khz) e Tropical-FM (104,5 Mhz)
trasmltem a paitlda.
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Pode acabar, em punição severa
a intenção do diretor do Corin-
thians de dar um prêmio extra ao
Flamengo para vencer o Vitória
hoje á noite. O presidente do clube
baiano, Paulo Carneiro, entrou
com processo ontem á tarde no Tri-
bunal de Justiça Desportiva da
CBF acusando o diretor de futebol
do clube paulista, Henrique Alves,
de corrupção passiva. A medida,
segundo o dirigente baiano, poderá
se extender aos jogadores do Fia-
mengo caso seja comprovado o re-
cebjmento do bicho-extra.

A medida encontrou respaldo na
Gávea. "Foi uma atitude inédita e
audaciosa", elogiou o presidente
Luís Augusto Veloso, criticando a
intenção do dirigente paulista que
anunciou em entrevista à uma
emissora de televisão a decisão da
diretoria do Corinthians de conce-
der uma premiação extra aos joga-
dores do Flamengo em caso de vi-
tória sobre o time baiano. "Um
clube que tem quatro jogadores na

seleção não precisa desse tipo de
incentivo", anunciou o presidente.

Os jogadores não eram contra a
idéia, embora fizessem questão de
exibir um comportamento profis-
sional. 'Os corinthianos podem fi-
car tranqüilos que nós vamos en-
trar em campo para vencer,
independente de qualquer ajuda fi-
nanceira", anunciou Renato. A
maioria, ainda não realizada finan-
ceiramente, não sabia ao certo a
proposta do Corinthians. Por isso,
não se sentiam sensibilizados.

A informação era de que a ofer-
ta seria de USS 10 mil para cada
um. "Se for isso,°dá para ajudar a
comprar uma casa pra minha
mãe", animou-se Marquinhos. Fa-
binho, mais cètico, quis sq^er ao
certo o valor da proposta. 

"Quanto

eles estão oferecendo?", perguntou
a Charles. "Acho 

que é USS 10 mil
para dividir entre o time", respon-
deu q lateral. "Só!", espantou-se
Fabinho.

0

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS
CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os srs. associados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi-
nária, hoje, dia 08, na sede da Avenida Venceslau Braz n9 72 (General Seve-riano), das 10 às 21 horas. Para votar é indispensável a apresentação da car-'tetra social junto com a de identidade e o comprovante da mensalidade qui-tada do mês de novembro

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 1993.
Jorge Aurélio Ribeiro DominguesPresidente do Conselho Deliberativo.
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Em 1982, na alagoana Arapiraca, um
menino se encantava com as defesas do go-l
leiro Dasaev, da União Soviética. A empoli
gaçào era tanta que Nélson de Jesus Silva
resolveu virar goleiro. Nove anos depois elé
voltou à Bahia natal já como o goleiro Dida! ,
Mas foi em 93 que o discípulo de Dasaev 

'

conseguiu, aos 20 anos, projeção nacional!
Em março, Dida foi tricampeão mundial de
juniores como titular e agora vê seu time, o'
Vitória, bem próximo a uma surpreendente
classificação à final do Brasileiro."De fato este ano está fantástico. É uma
continuação de 92, quando fui campeão sul-
americano e tive uma temporada muito
boa", diz o goleiro de l,94m de altura, que
integra uma família de sete irmãos de Irará
(BA). Dida já viveu muitas emoções em sua
curta carreira, mas hoje à noite viverá outra
pela primeira, vez — ele nunca entrou jío'
Maracanã. "É uma emoção muito grande '

pisar naquele gramado. E um maravilhoso '

palco, o maior do mundo. Mas a emoção;
não vai me atrapalhar. Também nunca tinha'
pisado no Morumbi e domingo fui lá e tive'
uma excelente atuação."

Ciente da responsabilidade que terá lite-'
ralmente nas mãos diante do rubro-negro .
carioca, Dida diz que não teme a derrota. E,.
dá a receita aos que ainda estão surpresos
com a arrancada do Vitória no Brasileiro:
"Garra. A determinação do pessoal em sér,
campeão é um negócio impressionante. Co-.,
locamos um objetivo na cabeça e vamos nele .
até o fim, ou seja, até o título". (R.G.i - ^

Baianos acertaram :

o prêmio pela vaga

Biclio de lá, biclio de cá. O Vitória, que .
hoje decide sua sorte no Brasileiro, não está
nem um pouco preocupado com o incentivo
financeiro prometido pelo Corinthians. O
presidente do clube baiano, Paulo Coelho,
acertou com seus jogadores um prêmio de i
USS 150 mil em caso de classificação. "O ,
prêmio já ficou acertado e isso nos dá mais •
tranqüilidade", diz Alex, estrela da equipe." *

Apesar de, entre todos os titulares, apenas
Pichetti e Roberto Cavalo terem jogado no
Maracanã, o técnico Fito Neves se mostràva
bastante animado, ontem, após o treino: "Es-

tamos tranqüilos e não tememos o Maraca-
nã". "É uma honra atuar nele, mas isso não
assusta ninguém", diz Paulo Isidoro, que há .
sete anos tentou a sorte no Flamengo. "Traba-

lhei com o seu Liminha, e ele queria que eu
ficasse. Mas tive um problema com meus tios.
com quem eu morava no Rio, e tive que voltar
para a Bahia", lembra.

Dida, fã do soviético Dasaev, foi tricampeão mundial de juniores e quer decidir com seu Vitória

Corinthians combatem m m "+¦ rSTÍ
o proprio desanimo ?
«Além da obrigação de vencer o San-

tos, hoje, às 21h35, no Morumbi, e
torcer para que o Flamengo bata o
Vitória, o Corinthians terá de superar o
desânimo para ir à final do Brasileiro. O
técnico Mário Sérgio admite: "será mais
fácil a vitória do Flamengo que do meu
time". Embu, Winck, Válber e Tupãzi-
nho são dúvidas. O Santos promete lu-
ta. "Morreremos abraçados ao Corin-
thians", diz Cuca.

Japão 
quer 

mesmo levar Telê

Tóquio — Re.uter
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Presença de 'espião' italiano fez Cere:o < Ei e Miiller participarem de uni recreativo em Tóquio

TÓQriu — Agora só depende de Telê
Santana. A Federação Japonesa de Futebol
confirmou ontem, oficialmente, à diretorià
do São Paulo, durante almoço em Tóquio,
que está interessada em contratar o treina-
dor para a Copa do Mundo de 1998, na
França. O valor que os japoneses estão dis-
postos a pagar para ter o técnico não foi
revelado, mas especula-se em USS 100 mil
por mês. Mais preocupado com o jogo dô
dia 12, Telê Santana não faz comentários:
"Só falo sobre esse assunto depois da final".

Ontem à tarde, o treinador foi obrigado a :
mudar o tipo de treinamento por causa da ;
presença de um espião italiano no campo da •
Tokyo Gas. Ele queria preparar jogadas; .
para surpreender a linha de impedimento. -
costumeiramente usada pela defesa do Mi- ,
lan, mas acabou dando apenas um treino 

'¦

recreativo. O próximo treino, segundo Telê,
será secreto. <- >

Nos últimos dias. Telê tem visto várias 1
fitas com jogos do Milan e observou que-,a 

'

defesa pratica a linha burra, e quer preparar
seus jogadores para pegar os adversários
adiantados. Para isso, vai treinar as tabelas
curtas entre Müller, Palhinha e os laterais. A
grande preocupação do São Paulo é com
seus jogadores contundidos: o meio-campis- >
ta Doriva (com dores na coluna), Cafu (in- j
flamação no ombro) e Juninho (tornozelo ;
inchado). Juninho e Cafu deverão participar s
do trabalho com bola hoje. \

Cumprindo um trabalho de adaptação às
condições climáticas (faz frio no Japão nessa ;
época do ano) e de fuso horário semelhante
ao que foi realizado no ano passado, o São
Paulo se considera em vantagem sobre o
Milan, que chega somente hoje em Tóquio.

0
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Ferias motivam o Flamengo
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Time completa 100 jogos e quer encerrar maratona com uma vitória que justifique a convocação de 4 jogadores para seleção
*

Dida se diz pronto 

'

para o Maracanã •

GILMAR FERREIRA E
RICARDO GONZALEZ

A alegria de entrar em campo
pela última vez este ano é o senti-
mento que faz do Flamengo um
time motivado para sua 100a parti-
da cm 93, hoje à noite, contra o
Vitória, no Maracanã. Como o ti-
me está fora das finais do Brasilei-
ros, para os jogadores a partida
desta noite representa que ficou pa-
ra trás a desgastante rotina de en-
trar cm campo uma vez a cada 48
horas. Os jogadores parecem ter
tirado um peso das costas e, excita-
dos com a aproximação das férias,
acenam com a expectativa de encer-
rar a temporada com uma bela vi-
tória — independentemente da aju-
da financeira do Corinthians.

* - A convocação de quatro jogado-
res (Gilmar, Rogério, Marquinhos
e Renato) para o amistoso da sele-
ção brasileira contra o México, dia
16, deu mais um toque de tranqüili-
dade ao ambiente, antes conturba-
do, na Gávea. Há anos que o Fia-
mengo não cedia um número tão
expressivo de convocados e esse
saldo favorável ajudou a esconde&o
fracasso nas oito competições que
disputou. "Se não fosse o Marsi-
glia. estaríamos decidindo a classi-
ficação nesta partida", lamentou o
presidente Veloso.

Os jogadores pouco quiseram
falar sobre o adversário. Lembra-
ram apenas que são profissionais c
que jogarão hoje como se o Fia-
mengo estivesse brigando para à
final. "Somos empregados dp clube
e bem pagos para vencer. É nessa
hora que se mostra o verdadeiro
caráter de um homem", discursou o
capitão Rogério, empolgado com
sua primeira convocação à seleção
principal.

Sem Júnior Baiano e Nélio, ve-
tados pelo departamento médico, o
técnico Júnior conta com o retorno
de Charles à- lateral direita e o de
Casagrande ao meio-campo.

Gilmar 1
Charles 2
Gélson 3

Rogério 4
Marcos Adriano 6

Fablnho 5
Marquinhos 8

Casagrando 10
SAvIo 9Renato 7

Marcelinho 11
Técnico:

Júnior

Vitória
lOIda

Rodrigo
ÊdsonChina
Évorton

Gll Sergipano
Paulo Isidoro
Alox

10 Roberto Cavalo
11 Plchettl

Claudlnho
Técnico:
Fito Noves

I: MaracanS; Horiirio: 21h35; Juiz:nào lol divulgado. As rádios Tamoio (900Khz), Nacional (1130 Khz). Globo (1220 Khz).Tupi (1280 Khz) e Troplcal-FM (104.5 Mhz)trasmltem a partida.
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Pode acabar em punição severa
a intenção do diretor do Corin-
thians de dar um prêmio extra ao
Flamengo para vencer o Vitória
hoje á noite. O presidente do clube
baiano, Paulo Carneiro, entrou
com processo ontem à tarde no Tri-
bunal de Justiça Desportiva da
CBF acusando o diretor de futebol
do clube paulista, Henrique Alves,
de corrupção passiva. A medida,
segundo o dirigente baiano, poderá
se-extender aos jogadores do Fia-
mengo caso seja comprovado o re-
cebimento do bicho-extra.

JA medida encontrou respaldo na
Gávea. "Foi uma atitude inédita e
audaciosa", elogiou o presidente
Luís Augusto Veloso, criticando a
intenção do dirigente paulista que
anunciou em entrevista à uma
emissora*de televisão a decisão da
diretoria do Corinthians de conce-
der uma premiação extra aos joga-
dores do Flamengo em caso de vi-
tória sobre o time baiano. "Um
clube que tem quatro jogadores na

seleção não precisa desse tipo de
incentivo", anunciou o presidente.

Os jogadores nào eram contra a
idéia, embora fizessem questão de
exibir um comportamento profis-
sional. 'Os corinthianos podem fi-
car tranqüilos que nós vamos en-
trar em campo para vencer,
independente de qualquer ajuda fi-
nanceira", anunciou Renato. A
maioria, ainda não^ealizada finan-
ceiramente, não s^p ao certo a
proposta do Corinthians. Por isso,
não se sentiam sensibilizados.

A informação era de que a ofer-
ta seria de US$ 10 mil para cada
um. "Se for isso, dá para ajudar a
comprar uma casa pra minha
mãe", animou-se Marquinhos. Fa-
binho, mais cético, quis saber ao
certo o valor da proposta. 

"Quanto
eles estão oferecendo?", perguntou
a Charles. "Acho 

que é USS 10 mil
para dividir entre o time", respon-
deu o lateral. "Só!", espantou-se
Fabinho.

Em 1982, na alagoana Arapiraca, um';
menino se encantava com as defesas do go-j'
leiro Dasaev, da União Soviética. A empol-,''
gação era tanta que Nélson de Jesus Silva
resolveu virar goleiro. Nove anos depois el^
voltou à Bahia natal já como o goleiro Dida,;.,
Mas foi em 93 que o discípulo de Dasaev
conseguiu, aos 20 anos, projeção nacional:
Em março, Dida foi tricampeão mundial de ~

juniores como titular e agora vê seu time, o';.r]
Vitória, bem próximo a uma surpreendente' •
classificação à final do Brasileiro. ~J)<"

"De fato este ano está fantástico. É uma1''
continuação de 92, quando fui campeão sul-'
americano e tive uma temporada muito"!'
boa", diz o goleiro de l,94m de altura, que 

"í
integra uma família de sete irmãos de Irará r'
(BA). Dida já viveu muitas emoções em sua»-
curta carreira, mas hoje á noite viverá outra /
pela primeira, vez — ele nunca entrou no :;:
Maracanã. "É uma emoção muito grande-:
pisar naquele gramado. E um maravilhoso
palco, o maior do mundo. Mas a emoção
não vai me atrapalhar. Também nunca tinha .;
pisado no Morumbi e domingo fui lá e tive '

uma excelente atuação." .':(
Ciente da responsabilidade que terá lite< J

ralmente nas mãos diante do rubro-negrò.
carioca, Dida diz que não teme a derrota. ,E .
dá a receita aos que ainda estão surpresos
com a arrancada do Vitória no Brasileiro:."Garra. A determinação do pessoal em ser j
campeão é um negócio impressionante. Co-,
locamos um objetivo na cabeça e vamos nele. h
até o fim, ou seja, até o titulo". (R.G.)

Baianos acertaram

o prêmio pela vaga

Bicho de lá, bicho de cá. O Vitória. qúè;;>.
hoje decide sua sorte no Brasileiro, não está:.<c
nem um pouco preocupado com o incentivo ' ;,
financeiro prometido pelo Corinthians. Oiu>
presidente do clube baiano, Paulo Coelho;, ü
acertou com seus jogadores um prêmio dè, in
USS 150 mil em caso de classificação. "O '{s

prêmio já ficou acertado e isso nos dá mais':»
tranqüilidade", diz Alex, estrela da equipe. >

Apesar de, entre todos os titulares, apenas '¦<
Pichetti e Roberto Cavalo terem jogado Ho'5»
Maracanã, o técnico Fito Neves se mostràva",
bastante animado, ontem, após*o treino: "Es- :',;
tamos tranqüilos e não tememos o Maraca-
nã". "É uma honra atuar nele, mas isso nãQ;
assusta ninguém", diz Paulo Isidoro, que há a
sete anos tentou a sorte no Flamengo. "Traba- -•
lhei com o seu Liminha, e ele queria que eu1'!';
ficasse. Mas tive um problema com meus tios,'i!;'
com quem eu morava no Rio, e tive que voltar'
para a Bahia", lembra.

Corinthians combate^
o próprio desânimo w

Além da obrigação de vencer o SarfT
tos, hoje, às 21h35, no Morumbi. e
torcer para que o Flamengo bata o
Vitória, o Corinthians terá de superar ot
desânimo para ir à final do Brasileiro. Ó
técnico Mário Sérgio admite: "será mais
fácil a vitória do Flamengo que do meu
time". Embu, Winck, Válber e Tupãzi-
nho são dúvidas. O Santos promete lu-
ta. "Morreremos abraçados ao Corin-
thians", diz Cuca.

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS
CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os srs. associados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi-nária, hoje, dia 08, na sede da Avenida Venceslau Braz n? 72 (General Seve-nano), das 10 às 21 horas. Para votar é indispensável a apresentação dfe car-teira social junto com a de identidade e o comprovante da mensalidade qui-.tada do mês de novembro

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 1993.Jorge Aurélio Ribeiro Domingues
Presidente do Conselho Deliberativo.

mesmo

Tóquio—Reuter

Presença de 'espião' italiano fez Cerezo • Ei e Miiller participarem de um recreativo em Tóquio

TÓQHo - Agora só depende de Telê
Santana. A Federação Japonesa de Futebol
confirmou ontem, oficialmente, à diretoriá
do São Paulo, durante almoço em Tóquio;
que está interessada em contratar o treina-
dor para a Copa do Mundo de 1998, na
França. O valor que os japoneses estão dis-
postos a pagar para ter o técnico não foi
revelado, mas especula-se em USS 100 iriil
por mês. Mais preocupado com o jogo do
dia 12, Telê Santana não faz comentários:"Só falo sobre esse assunto depois da finalv':nr»

Ontem à tarde, o treinador foi obrigado a
mudar o tipo de treinamento por causa da
presença de um espião italiano no campo da
Tokyo Gas. Ele queria preparar jogadas
para surpreender a linha de impedimento
costumeiramente usada pela defesa do Mi-
lan, mas acabou dando apenas um treino
recreativo. O próximo treino, segundo Telê,
será secreto.

Nos últimos dias, Telê tem visto várias
fitas com jogos do Milan e observou que. a
defesa pratica a linha hwra, e quer preparar
seus jogadores para pegar os adversários
adiantados. Para isso. vai treinar as tabelas
curtas entre Müller, Palhinha e os laterais. A
grande preocupação do São Paulo é com
seus jogadores contundidos: o meio-campis-
ta Doriva (com dores na coluna). Cafu (in-
flamação no ombro) e Juninho (tornozelo

^fichado). Juninho e Cafu deverão participar
do trabalho com bola hoje.

Cumprindo um trabalho de adaptação às
condições climáticas (faz frio no Japão nessa
época do ano) e de fuso horário semelhante
ao que foi realizado no ano passado, o São
Paulo se considera em vantagem sobre o
Milan, que chega somente hoje em Tóquio,'--

« •
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Stepanenko (E), Fernando Henrique e Simon conversant sobre os detalhes do piano apos o am'mcio oficial
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Estabilização depende do Congresso
^1 JM « f i« • ^
Cardoso propõe um plano baseado no fim do déficit público e na criação de um novo indexador, a URV, que vai virar moeda

Governo crê í

seu plano
economia.

BRASÍLIA
— 0 ministro
da Fazenda,
Fernando Hen-
rique Cardoso,
anunciou ontem
de estabilização da
que terá duração de dois anos e
prevê três etapas. A primeira — e a
mais importante delas, na avaliação
da equipe econômica—é a sinaliza-
ção pelo Congresso Nacional de sua
disposição de aprovar o Orçamento
de 1994 proposto pelo governo com
déficit público igual a zero. "É a
âncora fiscal", definiu Fernando
Henrique. Feito isto, o plano entra-
rá na sua segunda fase, com a cria-
ção da Unidade Real de Valor
(URV), que inicialmente será um
indice de utilização voluntária, me-
dindo apenas a inflação presente,
sem carregar a elevação de preços
anterior. Numa terceira etapa, que
será deflagrada depois que esse in-
dexador estiver disseminado pela
economia, a URV será transforma-
da numa nova moeda.

"É o primeiro plano em que o
governo não impõe nada à socieda-
de e não rompe as regras de merca-
do", disse Fernando Henrique. "É
um plano de libertação do estado
das teias financeiras que o imobili-
zam", completou. Não há Dia D,
quebras de contratos, confiscos ou
adoção compulsória de tablitas. "É
um plano de estabilização que não
agride o Estado democrático. Ele é
negociável e a palavra de ordem
agora é negociar", avaliou o ex-mi-
nistro da Fazenda, deputado Gusta-
vo Krause (PFL-PE). 

"A diferença
desse piano em relação aos outros é
que ele tem credibilidade", afirmou
o presidente da Câmara, Inocêncio
Oliveira (PFL-PE).

Colaboração — Para a equipe
econômica, o sucesso do plano de-
pende basicamente da colaboração
de deputados e senadores, pois a
aprovação do ajuste fiscal pelo par-
lamento é a pedra de toque do sa-
neamento das finanças públicas,
passo preliminar para um ataque
frontal e consistente à inflação e
para a criação de uma nova moeda.
Para acabar com o déficit de US$
22,2 bilhões previsto anteriormente
no Orçamento de 1994, a equipe
econômica propõe cortes duríssimos
nos gastos da União, que, in-
cluindo estimativas menores de
depesas com pessoal e benefícios

previdenciários, alcançam um
total de US$ 12,9 bilhões.

Os restantes USS 9,3 bilhões de
déficit previstos deverão ser cober-
tos com um Fundo Social de Emer-
gência, a ser constituído pela reten-
ção pela União de 15% das
transferências constitucionais e pelo
aumento de 5% sobre as alíquotas
dos impostos e contribuições fede-
rais. A criação desse fundo exige
emenda constitucional, já enviada
ao Congresso, que para ser aprova-
da necessita do voto da maioria
absoluta de deputados e senadores.
Além da medida, o plano incluiu
várias outras propostas de emenda
constitucional, a nova Lei de Dirtri-
zes Orçamentárias, o Orçamento de
94 e medidas provisórias. Fernando
Henrique anunciou o plano em 33
minutos de um discurso de improvi-
so no qual detalhou todos os passos
para o ajuste fiscal que foram dados
pelo Ministério da Fazenda desde
maio passado. Depois disso, sua
equipe detalhou as medidas em en-
trevista e, à noite, o ministro, em
rede de rádio e televisão, anunciou á
sociedade o que pretende fazer.

Confiança — A fim de sinali-
zar confiança, disse que o governo
será o primeiro a utilizar a URV,
indexando todos os seus impostos.
Numa segunda fase, Fernando
Henrique informou que o governo
também irá emitir títulos públicos
indexados à URV. A idéia, revelou,
é permitir uma acomodação pro-
gressiva da sociedade ao novo me-
canismo de indexação. Segundo'o
ministro, as medidas anunciadas
ontem não irão matar o país. 

"Cria-
mos um caminho próprio, um me-
canismo próprio de desinflar a infla-
ção buscando um ponto de
referência estável", disse. Contou
que lhe foram propostas insistente-
mente medidas como tabelamento
de preço, prefixação e congelamen-
to. "Por 

que iríamos repetir erros do
passado?", indagou.

O terceiro passo do plano, de
acordo com o ministro, será o da
transformação da URV em moe-
da. Disse que o Brasil tem reser-
vas razoáveis, tem expressão
econômica, de sociedade, popu-
lacional e cultural, mas ainda
não tem uma moeda forte."Moeda forte não precisa ser
moeda dolarizada", afirmou ele.

Mais Plano nas
páginas 3,4,5,6 e 7.

Stepanenko (E), Fernando Henrique e Simon conversam sobre os detalhes do plano após o anúncio oficial

Cortas no arçamantai Se-
rão cortadas 41% das despesas de
custeio e investimento da União
(USS 2,7 bilhões). Foram feitos o
cancelamento de várias dotações e
a reprogramação das verbas.
URVt A Unidade Real de Valor
(URV) só será criada depois da
aprovação do ajuste fiscal. Ela será
calculada diariamente, pelo Banco
Central, com base em indicadores
de mercado e refletirá a inflação
corrente do dia. Conviverá com to-
dos os indexadores que existem
atualmente e sua adoção será vo-
luntária. O governo dará o exemplo
atrelando todas suas depesas e re-
ceitas à URV.
Fundo Social da
¦margáncias Será formado
com o dinheiro do adicional de 5%
sobre todos os tributos, com a reten-
ção de 15% dos fundos de participa-
ção de estados e municípios, e os
demais fundos com despesas vincula-
das. O fundo terá USS 15,8 bilhões.
Adicional da ®%» O Fundo
de Emergência pressupõe a cobran-
ça de um adicional de 5% sobre
todos os impostos e contribuições

federais a partir de 1° de janeiro de
1994. A alíquota máxima do IR
passará de 25% para 26,25%. O
IPMF, que volta em Io de janeiro,
aumentará de 0,25% para 0,26%.
Fundos da particlpaçáas
Serão retidos 15% de todo o bolo
de dinheiro é reservado para os es-
tados e municípios.

Raforma administrativas
Deverão ser extintos dois ministérios,
provavelmente o da Integração Re-
gional e do Bem-Estar Social.
Funoionailamo/salArlosi
Está mantida a data-base em janei-
ro. Haverá reposições salariais em
março e maio. A partir daí, não há
mais regra para correção dos salá-
rios dos servidores.
Funcionalismo/
aatabllldadai A equipe econô-
mica propõe que estabilidade deixe
de ser sinônimo de impossibilidade
de demissão. Também quer acabar
com o mecanismo atual que permi-
te aos funcionários inativos ter os
mesmos benefícios dos ativos.
Salários: O governo não preten-
de determinar nova política sala-

iMUas.. 
rial. A idéia é que o setor privado
faça por conta própria a troca para
o novo indexador nas data-bases.
Salário mínimos Será preser-
vado o valor real. Não está definido
qual será a regra para correção.
Aluguals A troca do indexador
será voluntária.
Poupanças Continua igual.
Praços: As tarifas públicas de-
verão ser atreladas à URV.
Lal da Dlratrizaa
Orçamantáriaas O governo
quer eliminar os critérios que defi-
nem o quanto a União investe nos
estados e municípios.
Monopólio do patrólao a
talacomunlcaçòass O go-
verno vai propor a quebra dos dois
para incluir a Petrobrás e a Tele-
brás nas privatizações. t
Capital aatrangalros Será
proposto o fim da diferenciação en-
tre capital externo e o nacional.
Providência: O atual sistema
previdenciário é considerado inviá-
vel pela equipe econômica.
Raforma monetárias A
URV vai substituir o cruzeiro real.

que terá apoio .í
BRASÍLIA — O governo tem'

consciência de que tem pela frente
uma batalha parlamentar bastan-
te difícil, mas está confiante na
aprovação da lei orçamentária e
da emenda constitucional que as-
seguram os recursos necessários-
para cobrir o déficit fiscal. "Acho

que dá para votar a emenda até o.
dia 31 de janeiro", avaliou o líder
do governo na Câmara, Roberto
Freire (PPS-PE). Tudo vai depen-
der do ritmo das negociações. À
maioria dos líderes partidários
prevê resistências ao aumento dos
impostos e á suspensão parcial
das transferências de receitas para
estados e municípios.

Muitos acreditam que, se o go-.
verno abrir mão da elevação das
alíquotas e forem encontradas ou-
tras alternativas de receitas, será
possível um acordo. "O Fernando
Henrique explicitou a proposta
dele. Quem não concordar com
essa fórmula, poderá apresentar
outras. O clima é favorável à ne-
gociaçao", estimou o líder do
PSDB, José Serra (SP), que ontem
reuniu num almoço em sua casa
os líderes dos principais partidos
na Câmara.

Apoio — O governo acredita
que poderá contar com os votos do
PSDB e da maioria do PMDB. Em
relação ao PFL, também há uma
expectativa positiva. O PDT já deu
sinais de que poderá apoiar parte
do ajuste orçamentário. "O fundo é
até palatável, mas o aumento de
alíquota de 5% é inaceitável", resu-
miu o líder Luís Salomão.

O PT, em princípio, é contra o
plano. "Para nós, o problema da
inflação não se resolve com déficit
zero no orçamento. Essa é uma
visão dos contadores. Temos re-
sistências, mas estamos abertos
para negociar", afirmou o líder
Pedro Tonelli (RS).

Em várias área do Executivo
há fortes resistências aos cortes
orçamentários. Os ministros mili-
tares, em especial, estão irritadis-
simos com a proposta de Fernan-
do Henrique de cortar 42% dos
gastos em suas pastas e iniciaram
ontem mesmo uma ofensiva junto
ao presidente Itamar Franco para
derrubar essa redução.

Noeè.que se derreto 
por

novidades.eui<lado.() euslo tola!

pode 
estar escondido.
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Mainframe
Ele tem o seu lugar
Sistema/390.

Nessas horas a gente tem que ser frio e
solução aparentemente mais em conta, pode resultar no famoso "barato

que sai caro". Não se deve olhar apenas a superfície das coisas. E preciso
ir fundo na questão. Só assim a gente consegue enxergar os custos
invisíveis que podem ser muito maiores que os visíveis. Tal como os
icebergs, uma solução distribuída tem seus custos divididos em uma parte
aparente e outra invisível. Hardware, software e manutenção são os
aparentes, Agora pense na parte submersa: custos de comunicação,

gerência, controle, consultoria e serviços. Nas soluções centralizadas, os
custos são todos visíveis e você já os conhece. Assim, antes de qualquer
decisão, pense. A determinante é a necessidade. O perigo é a precipitação.
A escolha de um sistema de computação passa por tudo isso e deve,

principalmente, proteger o investimento já realizado. E o Mainframe prova
isto ao vivo: ligue 0800-11-1205 e agende uma visita ao 

"Open

Center" da IBM Brasil.
Só pra lembrar: apenas 1/9 do volume de um iceberg fica à.mostra. Em

águas assim, olho bem aberto.

I
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Cofap vende

anel de 
pistão

para a BMW

.kSAO JAULO — A Cofap, maior
indústria brasileira de autopeças,
fechou negócio de US$ 5 milhões
com ^fábrica alemã de automóveis
BMWypara o fornecimento de 400
miranéis de pistões. A primeira
remessa pedida pela BMW é de 100
mil peças. Apenas em dezembro já
serão enviados 10 mil anéis, num
esquema de urgência.
;-Com faturamento previsto de

USS Í50 milhões para este ano, a
Cofap tem 23 mil empregados e
suas exportações deverão alcançar
USS 16S milhões. A empresa vende
para-92 países de quase todos os
continentes, principalmente para
Etirapa e América Latina.

? Desde junho último, a Cofap
tárnou-se multinacional, pois co-
njeçõu a funcionar, em Portugal,
sia-nova fábrica de anéis de pis-
rçésr-Sua produção diária é de 17
niiJLJtèças. Até o final de 1994, po-
rém,. poderá chegar a 150 mil peças/
diarntim investimento de USS 100
milhões. Com 330 empregados, a
Cofap de Portugal é uma espécie de
porta de entrada para o Mercado
Comum Europeu.

NEGÓCIOS & FINANÇAS

Novo diretor do BC vai

apurar irregularidades

Brasília — O novo diretor
de Fiscalização do Banco Cen-
trai, Edson Sabino, assumiu on-
tem o cargo, no lugar do diretor
de Normas, Cláudio Mauch,
que acumulava interinamente
as duas diretorias desde setem-
bro, quando Pedro Malan pas-
sou a ocupar a presidência da
instituição. Em seu discurso de
posse, Sabino incluiu como
uma das prioridades do BC a
aceleração do trâmite de pro-
cessos administrativos que apu-
ram irregularidades praticadas
por instituições financeiras."Nós 

queremos tornar a puni-
ção mais próxima da apuração
da irregulariade", explicou.

Hoje, os processos adminis-
trativos chegam a consumir
mais de dois anos para percor-
rer todas as instâncias de re-
cursos previstas na legislação e
só ao final desse processo a
penalidade recomendada pelo
BC é aplicada. A intenção é
reduzir o prazo a menos de um
ano.. Sabino também fez uma
advertência aos bancos esta-

duais: o BC pretende tratá-los
exatamente como .as institui-
ções privadas.

Estaduais — Benefícios
freqüentes no passado, como a
liberação de empréstimos espe-
ciais de recuperação, foram eli-
minados da atual política do
governo. O novo diretor tam-
bém pretende intensificar a fis-
calização preventiva para evitar
o descumprimento de normas.
Ele afirmou que, para isso, es-
pera contar com a colaboração
dos bancos, "em elevado nível
de respeito mútuo", mas sem
quebrar a autoridade do BC na
fiscalização.

Sabino, que teve o seu nome
aprovado pelo Senado Federal
na semana passada, conta com
quase 30 anos de serviço no
Banco do Brasil e no BC. Ele
construiu grande parte da sua
carreira em Belo Horizonte e,
há doia anos, chefiava a delega-
cia regional do banco em Minas
Gerais, cuja divisão de fiscaliza-
ção é considerada um modelo
dentro do BC.

IPC-RJ teve

alta de 37,4%

em novembro
O IPC-RJ, medido pelo Institu-

to Brasileiro de Economia da FGV,
registrou variação de 37,46% em
novembro e acumula variação no
ano de 1.954,69%. No mesmo pe-
ríodo, o item Vestuário subiu
2.238,07%. Tomando como base os
últimos 12 meses, o acumulado do
índice de preços ao consumidor na
cidade passa para 2.461,99%. E o
segmento vestuário continua líder,
com variação de 2.851,58%.

Os itens que mais pressionaram
a alta do índice médio em novem-
bro foram Assistência à Saúde e
Higiene (41,7%), Vestuário
(40,49%), Alimentação (39,81%) e
Serviçs Públicos (38,01%). O levan-
tamento mostra que as menores va-
nações ficaram por conta da Habi-
tação (28,5%), Artigos de
Residência (33,59%) e Serviços
Pessoais (34,85%).

Dentre os produtos com maior
variação de preços no período, des-
tacaram-se presunto (62%) e feijão
preto (55,49%). Preços de serviços
de dentistas aumentaram 50,36%,
conforme o levantamento do Insti-
tuto de Economia da FGV.
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Fiehammto I Variacio I Riflordidi j: Racordada I1 alta am 93 fe balxa am 93

§

TA«|u<o.(NikkalJ» 10.60S,49 +83.11 Pt» 21.1 ««,11  16.078,71

..MííílríílfTlírl.?!®!. M&À PI*  ww,» 2.737,6
«-"Mf átófflfc 2.110^1 

iiíiyío
HongKonfl M01.10 ?ÍÜ* 1.701^5 6.437,80

COMMODITIÉS— .,^^1

| 
* tw' 

tmo'' I
j| Trigo (diüi) ÍÍ.O. J» |
|1 AÕtejhMrt N.D. 10,'lií É.

i (mar) 1JN N.D.
Suco da laranja

1 (N) « D. «WO I
Natal UH (Londraa, M. hi|gt • Cht-o*eo); *i

¦all I "i I

Itfgylll Ontam I Antarior II- WW I l! m

jwiii moo" I
1 Uwdwa  »M0 177,00 i
] ..?**• I
1 Msm ss* w%| p
| JamMsat mm. 

'

1 Mm
UH

A BESTA, BELEZA ASSOCIADA A MAIS MODERNA TECNOLOGIA, VENHA VER.

BESTA Van e SuperVan.

PETROLEO

A PARTlfl D€
us$ 20.000," Moonoa

I#Ontam I Anterior

14,10 14M
Motor diesel 2.21,14km/l. Porta lateral corrediça.

1.200 Kg de cargo. Versões 4x2 • 4x4. Direção
liMoAnlin Am —« ¦- míiàmtmnminaraunccio w wOfiQKWinwWi viam otvmcoi*

[SEM JUROS*
durada

Garantia de 1 ano
Total aaaiatdncia técnica

| ¦ Revisão gratuita 1000 Km
I Consórcio Kia Motors
I Financiamento direto.

PAMAOUROS 16.146*00

IFUBOÂO 15.823,oo

US$1.430,00

'-¦n First Veículos

GOMES FREIRE,

íjg:
M« EFEitta cm tipo Bmn para6Ktv6Q6 «m danmbvo

O A morte do presidente Felix Hou-
pbouet-Doigny, da Costa do Marfim,
abalou ontem o mercado internacional
de cacau. A Costa do Marfim é o
maior produtor mundial, seguido mais
ou menos de longe pelo BrasiL O mer-
cado esteve francamente comprador e
os preços subiram 17 libras em Lon-
dres. Investidores temem que a morte

'$ InlvJS

OMmn [i Ant,ri0f |
••••••••"••••••••••••"••••••.••.I.'...........•

% l«na 107,95 108,18 I
ii Maiao 1,7021 1,7000 ^•I ......7TT...
| ftaaao MOW 10130, ||
| .fwma aalta " 

"ijiiiii' 1,4710" g

1 jaw ijiiiio'"" ijiiii" |
„Ura, ""ii'.l7l',lii i".'w7Ji" |' DWarcawad I^jfltitt' 

i'jim" |l

fiortm ijoiiii' ijiija" ||
i-| Cowaaaaca ixit ui'i" ||

Esoudo I TMl' 17Mi" |
I mlZjSi I
m Cnmho N.O. »1,M
1 Naoatgant o.wioil b',t>oi" '

|| Naomwjjiialo Mi" :f;i
- • ¦>'< >•<«.•<.v<" :

fv.^.>;-ivW-;y.-.'.v;-I%TTvrtTTvrTTsvr!<^^TTvr^^v^
1 foodtaa) [F*»»«n«rto| 

UStrS5° 
II

• . JTmkmto N.O. MXK ||
| T67 Elii. iii.br |
fi C-iNwir iii.b""' w.p"' |•'••"falwdiMar" "jii.D. N.p" |
I 

"uboir wi.pl iii.br 
|

PonM) UM (Londraa* Nova Iorque)
do presidente africano desencadeie um
ciclo de violência no pais, impedindo
que as exportações se desenvolvam
normalmente. Há, além disso, rumores
de falta do produto: no final de novem-
bro um alto funcionário da Caísse de
Stabilisation (Caistab) disse que os es-
toques davam para atender apenas a
um terço das encomendas.

O DIA A DIA INFLACAO

INPtCAPORES

.flMlar |"""1 MlarFH Ouro ^ IBV 9. IComereiall I Pamteto I I vww I \"DW/

]• (EmCR») | (EmCRt) (EmCflt) (Empontoa)
i! 248* ^ I 2J300 3045,00^ J2S& W7#301^ S ® ion M em

Ml III BBS III
03/1^06^1^0W12H0^1^0^1^0W12_ 03/12 06/12 07/12 03/12 08/12 07/12

MPM/niV

SíMnbfO——
Outubro
Novembro.
AcunuMonoino..
EmttmM*

INPC/IBOK
Julho....
Agosto" • - »OTOmOro...
Outubro

onte: Andima/Cau» Oe CmUo Fonte: BM&F Fonta.BVHJ AcunuMonoano...
Einliirmw

F1P6/IPC %
31.79 AgoMO W8
3&21 Semtxo 34,12
35,04 Outubra 35,23
36.15 Nowmbra. 35.84

182S.42 tamtoMwa...... 1770.62
231202 EfflttmoMi 2243.71

PI6K8K/ICV %
31,01 Jut*) 30,31
3334 Agosto 35ffi
35,63 SMembfo. 35,70
34,12 OulubiD 3461

1282^4 Acunutadotao 1367*
2.033,14 EmttnwMi 212855

CR$ 134.0608'
C«s 137.7051*
CRJ 137,3731"

CRJ997.Í3
CW 1.716,54

CW 137,37
CRS 146,47

1.728.42
1576267270

pontos
1023BponM

OERAcumMode
15/08/91 a 01.12-93 — 700702708
* atual izado p»)a TH «cumulada

BIN06.12
BTN 07.12
BTN 06.12
UPC (4* trimestre)...
m dia 01.12.
UfK 01.12
üffr diária 08.12,
N* (ndiee IGPMnov..
BA/CNBV

mS»lnaS^^^3M714
mdia07.11i07.12. 34,S3%
TRdia08.11a0e.12. 36,72*/=

(tatores para contnM do seguros ¦
Fenasegl'
dia 06.12  106896036dia 07.12  1,06875640
dia 0812  1^)6286359

CADERNETA Aluguel

(Moras paia outm conM» do liste-mabancirios) •
dia 08.12  1,06695041dia 07.12  1.06875643dia 08.12  1,08285361' Fatores acumulados dasde 01.0291

SetembfOdia0l09._ 34,0067*;.
Outubrodia01.10.._ 352931K
Novmbfodia01.11. 37,2126%
Onembro dia 01.12. 368406! i
Oia 06.12 37,4036%

3% 6%
Juilio  29,5787 29,8891
Agosto  29,4384 29.7484
Setsmbro  34,0197 34,3407
Outubra  36.3053 36.6318
Novgrtro^^MjeiSMTM

Fator de Correçio
Residencial
IPCA Out. Nov.Anual * 20,0873 21,3314

(* corrigido sobre o valor pa-go no mis em 1992)
Semestral 5.0430 5.2522Quadrimestral 3,0675 3,1777" Substitui o ISN. índicesacumulados até julho, válidos

pari contratos com cláusula
de reajuste em agosto)

Agosto..
Setembro...»
Outubro
Novembro
Dezembro

CRJ 5534,00
CRS 9606,00CRS 12 024.00

CRS 15021.00
CRS 18760#)

Comercial

Anual
Semestral
Quadrimestral
Trimestral
Bimestral

I0P IGPM
Nov. Dez.

23.1286 24,1202
5,6402 5,6570
32621 32779
2.4720 2,4872
1.8513 1,8386

I80LSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Volume Geral « |
Contratos Numoroadai Contratos : Votuma Partielpacio

Yv aw abarto n»g6clo» \ nagocladoa : (CR$) : (%) I
Con __ _ _ _ 648.472 5M 43 307 ' 9 694 302 690 ?76

|| „lndlce 2.1.392 3266 42.213 iw!mw.6ii0"""""" Tgff'"" i|
| ...5.?.'.®. 5,13002 104  0,85"" 1
| ...JfAT.fii?. 213.P.19 201 H56 |

J 01 198.041 503 62^45
I.OPM 320 ," o"~"'™™IZ! 0 ;

m Soja Co 12 o " i
,3.?.i..9S.lS?. .86 3 "31 "" 68.164.714 """  

0.02 ~~ 
|Total 1.694.344 4 600 167623 ^661.194.724 100.00 |

Cfciro/cii«ponlv«l |
Valor ttoeonittfetasog. CoUfdMameruzairoaraaiaporsrwMi

| Ve(o. | Contr. | Nafl4eloa| Abait. | IKnimo | IMxImo | Oil. |oaeHa««o{i

CONTRIBUIÇÕES AO INSS Compütôncia de Nnvemlíro
'111 i*i"' ' '"iV» " rViV ViVi ' V>i 11 r Ym i f iV T" ii?' iYi i i i rix i i i i i iÍ i ri i'iri i i'i ivri i i'ÍY::í:í ————

Autônomo», Empresário» > Facultativo»

TAXAS ANDIMA

i Ctaas* NúmafomMmoda
da parmantnclacadaclaaaa

mmm.

Ouro/Mercado de opçóo» «obre disponível

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Até 12
Mais de 12 até 24
Mais de 24 at6 36
Mait de 36 até 48
Mala de 48 até 72
Mala de 72 at« 108
Mais de 106 até 144
Mala de 144 até 204
Mala de 204 aM 264
Mala de 264

I as I 
"ty| *ea" |:

15.021,00 10.00 1.502,10 If
27.024,09 10.00 2.702,41 |S
40.536,13 10.00 4.053,61 II
54.048,18 20.00 10.809,64
67.560,22 20.00 13.512.04
81.07228 20.00 • * 16.214,46 ii94.584,31 20.00 18.916.86 Ii!

108.096,37 20.00 21.619,27 it|
121.608,40 20.00 24.321,68
136.120.48 20.00 27.024,10 p

Taxaa m4dlaa deR na nela manto
(por um dia útil)

nt ¦ Bant. | nant. I Prol•W I aam^*) |
liliitiiil ' 1 ¦¦¦

• Taxa ovar li Rant
;>ÍJ (*ajnj : dla^W)

UC/tFT/BBC/HT>l/lHI
WTMOMtY  J
0l-0»«r
IFTE

JêSL 1A1 M7 7J2 38,39
««» i* 247
«ut w
4«8

7j3 mi"7,32" 
3«ã

W 38,70

iAfalariado», Doméstico» o TiebalhadoretAvuleo»

W U)
H ^ |i $ msm | w nam m tmmm - ii

1 ¥?»!!?[ 111 WI.6HI Taiaovarl | RnL [ I Pro). I
 ^ !*'MOVERFUT.

| NMM nm 4M 1M JM6
Ml JW IjW 40,7] i;

I SaMrlo da oontriboiçio (CR$)

até 40.638,13 WiiliM
AKquela(%)

mmmmmmzM:

ApUrda 17/10/81. a Otcuiani° 2063 do Banco Cenwt pamiteaiealiaçto dl opwçõwcompniinlBMdas com pwsoaslisicasa jurMcaa náo financeiras apenas com títulos púbicos de 30 dias.

Vatac docontndo:2»j.
yclo. | Exarc. | Contr. |: Hag. [ Abart. | Mfnhno Mfedwo*| Pit 

|

I jaPl. ^,mII""'"5'w"'""""""'"'""2o' 370*00  370."6b' 420^00 "42oSi . I
!| Ji9?. _.?.S99i9?., 8474  47 90,00 9o,M  To7,oo Toejio si
: : Jut 6 600.00 5.610 19 14,00 "uSo " iioo" lain•: -IIiiiiM,,,„„'iTiyy"rv* ®-;U .Jp....— ASS9.99. 5,890 J8 16,00 16,00 15,00 "l5,00 I?

ftSSffl 38 „...!. 80,00 40,00 sii.oo 40.00 i
SJ M0M0 5.540 _ 16 377,00 324,00 377,00 324,00 

|?

i ¦ -, "*, <0-.g3jB.14 ,até 67.66022
de 67.99023 até 136.120.4»

|i Ofce: Penentuaia InoidMtaa ifc^niocümimivá."
i ? ÇotWbuMj» do empragador domeanoo: 12S do aalério pago, respeitando o teto acima.
i| "* mn* **" eonvwttr em quant!d^''^"Ü(i7do'dte 0T/T2 e'" ;muwpMcè4i» peia ÜWf^do do jymtnio; apóe 07/12 acrescentai multa e juro«.- Autônomo», Dométiooi,impreeArto» • rMMMNMe flpücar o métodoatífw, muda apenas a data de 07/12 para 15/11.

RENDIMENTOS DA POUPANÇA

: Vfter do eontaie; p/pontoa . Cot*9«aaam m^oadaporito*':

I Veto. |: Contr. I Nagdeioa I Abart. | Mhilmo [ Miidmo I Ottlmo |l

P Mlada06.12
P 07«0•ái; 08.12
m 09.12.....
g 10.12

:• 12.12 ..M

33,634836.604137,403837,1423.......36,610636,4790M.....34.3162...^..22^561

14.12 34,137316.12 36,018716.12 37,916117.12 37,735218.12 37,443818.12 36,313220.12 33,323321.12»- 36,2026M.12~ 37.1021

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES

I n)j

Mercado Futuro/CeM CamMal ~ |

I--tea .«! S?.!S .«•» M,50 JR60. 1Mar4 3840 87,60 86.60 67JO 67.70  ™" rT'T
Mercado de Opc6es/Caf6 Cemblal |

I 'itoit 
Mi.ire,w 'i.ii'ii:'i2

. Ff.6.1 60.00 1.357 26,50  26,60 26^0_ 28,60 S § Uteri
K55 8000 12 7,70 7.70" '"jf.io" 7,70 

;j fei "utinft""'"

1 |.SjEC
i .y|r
|: ut
mmmm®

m

23.12 36,911124.12 36,6996 3325.12 36,197626.12 34,0871 M27.12 31,906628.12 33,8459MÔs de Janeiro
01.01.94  37,4840 &Í02.01 35,7554 %j:

|í Novembro!: Ooaambro

PufoCItt Var. Var. Var. Piij.Indleadoraa /Imtea Dlat%) lewK%) Maa(%) Mee(%)
TK(2) 01/12 jaan

, T*02/12 jaog
.J58LSSMSEL  J4M? ij4 x»i t/os mm

CAMBtO * 
Ut*Comeroia<(2) •
oompia imnQ
»«Kli 2Si270 1,35 2,71 6,90US# Fkataaanta (2)ooi maa 216^00»»* 255^00 \fll 2A3 6,86US«ParaWo-IU(1)
oompca 2SifiO
•wda 2S4fiO 1,» 2^1 M7UM BM&F • Comerclal (3)

328,11 37,2,
 456,10 -• .. .. 38,99

A(0E8
. I8MN(4) 10239 -1,78 -O.0S 4,06

IBVRJ (4) 10.796 -1« 1,29 6,53I80VESPA (5) . 29.296 -1.08 1,48 6,91IBOVESPA Futaro dazambro/SI   31J00
OURO SPOT PrafoCRS/ Var. Var. Var. US*/Orama dM%> «em(%) nwe(%) OnqiSINO - Fach.(l) 3J09I.00 1,51 2.fa 9,61¦MftF-Fadi. 3iM1,00 Mt 2,52 9,61COMtX• MeapraaaiHa ('3M834 37740

_ JCOWEK  3.114^56 .. „ jjuq

m

Mercado Futuro/Soja Cambial
vSõr docootrato:30ton.m4t ricas

nd"T" nd nd nd
Mercado Futuro/Câmbio' iiOdter • .Vilo» do cortrattK U3» 6.000

Jan4••••*Fev4
3O;028

350
1903 327,75"45400"

1.448^77,92
Í.496.674,ÒÜ""^"msro^w"""'

'"'l8'ÒW,po'""'

1.470,00 .1.941,12 2.62S.41 
33»^!

,.?:.?S?iÍ9..„m .Í.^I^!!!!!I^!637.14 6.075,M f
2.616,00 ..!^i^,00"""'3'^^"!!"!6;5^M

,....?.1.ílí?. .68.5,91 «a.37 
MTÍWjw''M''~T716^4':l

Í?i7.?.
...32,00 80*00*I

Poetai (l)ANOIMA; (2)BamoCantnl; (3)BMtF; (4)BVtM; (()BOVESPA

454 00 ...326.16  328,16
456.10 456 10

IMPOSTO DE RENDA

Mercado Futuro/Dl ¦ Depósito Interfinanceiro de 1 dia I j
Vator do contraio: SotJOut^Nov. a CR$ 3 mllhôss Cotacòos sm ponto# do p•OMembro em diant» •CR» 5 mllhi>w ¦: : :

IR na Fonte (Dezembro)
Baaa da cálculo (CR» Parcela a daduzlr (CRS) | Alíquota %

Jan4  55888 472 76 050
Fev4 2 431 31 54 130*

75975
53.990 .7605054.131

75980
53 990

Mercado Futuro/Boi Gordo
Valor do contrato: 330 arrobas líquidas

22.80
Cotações am pontos por arroba
.^9§.....Z.TI1^jS5.7"T 

• 
3

¦>* .tfh>
•í-

isento
137.370,00
189.570,60

15
25 

"
li Atè 1.37.370,OQ
i Pb 137^70.01 a 267^71^0
í;| _ Acima do 267.871,51

DeduçAes
|i ") CS 549430 por dependente (sem limite), b) Faixa adicional do CflS 137.370 para aposentados pensionistase transferidos para a reserva remunerada com mais de 65 anos. c) Pensão alimentícia: valor determinado doí
||?i decisáo d) C^nb^ ^eyíííiK^iári^ofJeiaI valor integral.

Fonte: Secretaria de Receita Federal M'" >,v>,",v,v#'ví,v-v•
v

^ xj Compra || Van da I- | (CRi) || (CR» |

| 
""IStor 244,00 i«ui» 

1
Eacudo 1,30 1,50
Franco Sulpo 1S7.00 1WJD0_. |
Franco Francte 39.00 ??.'.??
lene 2,00 2,50

1 Libra 346,00  381,50 |
| 

""Lira "" 0,13 0,16 
|

| Marco Alemio WJ„,
Peseta 1.60 1,90 ^

Ponttt Banco do Brasil

(CR$ - llugota por gramaa)

his-; - • Compra I Vanda I -' - . ii i r I i

*

I Clndam (250g) 3.090,00 3.091,00

| Ourlnveat (2S0g) nd nd i
Safra(IOOOg) 3.080, df" 3.091,00 I
Bozano
Simonsen (lOOOg) 3.090,00 3.091,00 |:>i

  • .v ' •• \ v . • \V. \v::Fundidoras lornocedoras e custodiantoG credcri'ciados no Bclsa Mcrcantit c do Futuros.

I A BESTA!BELEZ^SSOCIAD/U^AI^odern/UECNOWGIA^ENH/WEF^^1

BESTA Von e SuperVon. I

ImIM Motor dietel 2.2 i, 14km/l. Porto lateral corredifa. 11
1.200 Kg de cargo. Vertdes 4x2 e 4x4. Dire^ao

Vll I illl iMlirt Milli» !¦ ¦nailtelna«aln *** ,|£ij,na oHmonmwcoo AT WIIQIQQWWW> TMTOI IMII KUI* H

lUr—jHBUJIIIJIIIlll i|
¦|U8$20.000, I khtwapa lox 

~[ ¦

¦;S&aMta«ncTt6cnic« SSiAOHlot "Ml-430^0 AV GOMES FREIRE 333 Ie Revlaiogratuita 1000Km IMCTA _ ___ . ~ 
___ ¦H ¦ ConaOrcIo Kla Motors BllBAin UWMU^IO US$1.350,00 4b H

J ¦ Flnanclamonto dlreto. [TUWuWU ^__J ¦

1 ftWdtoa) l^ehamanloj ||

• . JTmkmto N.O. N.O ||
i: 

"c,p7" 'iii.p. 'iii.br 
|" "c-iNwir iii.'ini""' 'n'.'p"' 
1

|l* j&iwdiMar1 
"iii.D. iii.b" 

||
| "boir N.P. N.o"' %

IP

'$ InlvJS

;
'

Una 107,95 108,18 I
Ii Maroo 1,7021 1,7010 ;MM.MM, 7M...
P Nw» M» MB» |
| franco aalte  ijejjib ijjffij' 1

1 „ft» ijeiiiio'"" ijiiii" j
„ura, 'iJm'iiii' l"w7J«" I' DOIarcanad. I^ttjil 14Mb'' |Flortm 1.titi" I

ft Coraaaaaca MM)" ui'»" |
8 E*°Mdo ITMi'"'" 17Mi" |
I -Rws |
il ..®mh*s N.O. mm I
| Naoatgant Q.wioi Q,t8oi"
| ..telEsilH*? 4MB Mi" :

I s^vl'tttttfT aess i: i i ii i.ii )...iimi.II¦ »' f

i| Tdi^uio.(Mlkkirijj 18.803,48 ?"£«" pfjj in.14»ill" "i«!o7BjTi"*
Nova lonjua (D. Jonaa) (> >.710,11 +6,14 pta 3.710,77 XMI^H

| _ Londraa (FTtE-100) JJJ7,3 
0*'

I Franli«Mrt(D*X->0) t11M» 4Ltii lliifi lil|fb
i Hong Kong M«l,10 +141* Mttji Mwji»~" I
| JiUBlJiM

' i y •



Combustiveis Novo diretor do BC vai IPC-RJ teve /^^Indicadores 
internacionais

ja estao 18% 
irregularidades ^ 

de 37,4% i

mais caros BRASILIA - 0 novo diretor duais: o BC prctende trata-los CIU IlOVeillbrO ^.nJ v.ri.«.o I IS55l^SS
-BRASILIA —Oscombustivcises- de Fiscalizagao do Banco Cen- exatamente como as institui- 0 IPC-RJ, medido pelo Institu- ....1  1. aW*fm93 |^S^SLSSJSLJ .

tao 18% mais caros, em media, des- tral, Edson Sabino, assumiu on- goes privadas. to Brasileiro de Economia da FGV i 
dc a zero de hoje, „o prtaeiro rea- .emocargo, no lugardodiretor E?t,d„.iS - Benefits regis,rou ,aria,ao de 37.46% eni I Bgg^^g 

*388 'Si.  
I

justftxleste mes e o 23° do ano. Em de Normas, Claudio Mauch, frequentes no passado, como a novembro e acumula variapao no ."mu tan Bnji  Pi
19937 a gasolina e 0 alcool ja acu- que acumulava interinamente liberagao de emprestimos espe- ano de 1.954,69%. No mesmo pe- It tftlui $i«% «»;« rsiii^i * I
mutom aumento de 2.309,91%, as duas diretorias desde setem- ciais de recupera?5o, foram eli- riodo, 0 item Vestuario subiu ii,» +i.«* M»wio  \
contra uma inflapao no mesmo pe- bro, quando Pedro Malan pas- minados da atual politica do 2.238,07%. Tomando como base os  m
riodo, medida ate ontem pela Uni- sou a ocupar a presidencia da governo. O novo diretor tam- ultimos 12 meses, 0 acumulado do mmn»
dade Fiscal de Referenda (Ufir), de instituigao. Em seu discurso de bem pretende intensificar a fis- indice de pregos ao consumidor na ^/mmm
2.038,76%. No Rio, 0 litro de gaso- posse, Sabino incluiu como calizagao preventiva para evitar cidade passa para 2.461,99%. E $
lmaioi reajustado em 18%, passan- uma das prioridades do BC o descumprimento de normas. segmento vestuario continua lider, I JgRM AdoTcustarCRS 157. Ja 0aumento aceleragao do tramite de pro- Ele afirmou que, para isso, es- comvariatfode2.851,58%. PIT on»^ (; Anterior 11 jffgj"* > ont*m Anurior \ L

T°n( Vdie cessos administrativos que apu- pera contar com a colaboragao 08 iten® S"e mais. pressionaram . -- §5•••••• |§i

nd'-M ''rT'0 1 T paira ram irregularidades praticadas dos bancos, "em elevado nivel ® a'^ do >ndice m&dio em novem- I  
jJ™' r^- f|

aH^S^(M(I+)|7 8^PaSSOU por institui?6es financeiras. de respeito mfouo", mas sem j*? foram Assistencia d Saude e | 
¦¦¦£*£¦—¦¦ — 1a.fiyypCRS 104 (+17,8/*). "N™ flmrmns trfrnnr n niini mifhrnr n mitnriHnrlp Hn nr m Hmiene (41.7%). Vestuario U .XSSA— &R JftSLg m -srrr:rrr ; *iii rsrr 8J

U^uncio foi fei.0 pelo Minis- Si K" 
W«%). Altaentatfo (39,81%) e RJHBM. JHS_ JBt|

ternrria Fazenda no mesmo mo- \ . P »ma aa apuragao nscaiiza^ao. 
Servics Publicos (38 01%) O levan- •**» *!««<• ; « ;™™ |:5

msKr/1'Pm miP A minictrn F^m .n da nt^ulariade , exphcou. Sabino, que teve o seu nome f6"1*: 
ruont°8 * • I qm) n.o. m,io mbw mmeDJoem que o ministro Fernan- Hoie os orocessos adminis- aorovado mIo Senado Federal tamento mostra que as menores va- g 5 oumum*. vjia i.iu3 gdo-Henrique Cardoso divulgava 0 , 

noje, os processos aamints aprovaao peio senaao reaerai riacfies ficaram por conta da Habi- *"*-um ". km^u. . cm- Ftorim i.mm 3 1
phmtrnle combate a inflagao. A trativos chegam a consumir na semana passada, conta com tagao (28,5%), Artigos de " mil 
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coincidenia dos anuncios irrita- mais de dois anos para percor- quase 30 anos de servigo no Residencia (33,59%) e Servicos iff8TVPViflMHHHHIK h-JSs5i» ' 
"m» 

rniiir
raaMlguns integrantes da equipe rer todas as instancias de re- Banco do Brasil e no BC. Ele Pessoais (34 85%) ' • p***t*  ijmi 

'iiiivi' ¦
eewrfrmica, que consideraram cursos previstas na legislagSo construiu grande parte da sua Dentre os produtos com maior 0**^; 0^' ^ |J 11 -SaaSte »KZ «i.ss
'» sensibilidade" do secre- so ao final desse processo carreira em Belo Honzonte e, variacSo de precos no periodo des- IMWMiSfll  mM ?»••• ! I
taxuude Politica Economica, penalidade recomendada pelo ha dois anos, chefiava a delega- tacaram-se presunto («%) e fendo .Ss^'xxs* M. Aft. /
Winston Fritsch, liberar o reajuste BC e aplicada. A mtengao cia regional do banco era Minas preto (55,49%). Pregos de servicos jf uISm mft - r.nm.pin.iM
ontem. Com 0 aumento, 0 gas de reduzir 0 prazo a menosde urn Gerais, cujadivisaode fiscaliza- de dentis'tas aumentaram 50 36% J&lfrlll """M' mmm ¦ J
cozinha (GLP) passou a acumular ano. Sabino tambem fez uma gao e considerada um modelo conforme 0 levantamento do'lnsti- 1 ¦?****¦ SS2I ^77'00 | VTTrTSllVHl^HHHI |J
este ano variagaode 2.841,15%. advertencia aos bancos esta- dentrodoBC. tuto de Economia da FGV.
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: A BESTA, BELEZA ASSOCIADA A MAIS MODERNA TECNOLOGIATVENHAVE^^ BlOSflSMiPl "grT 
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BESTA Van e SuperVan.

I Motordhwl Ml, 14km/l.'HrHloHwl corrtdiyi. ....................................¦^¦^1.
H'w" 1*200 Kg do cargo. Versdes 4x2 o 4x4* Diro^ao •"1(4rambro Font« upi (looam . no., lorqu.)

M hldrduBco. ArcotxHdonodo. Vidro*olitrkoi. ? A morte do presldente Felix Hou- do presidente africano desencadeie um !
phouet-Doigny, da Costa do Mariim, ciclo de violencia no pais, imnedindo:

Mr-R¦» 111 N I M llllllI g^H— abalou ontem 0 mercado interoaclonal que. as exportafdes se desenvolvam I
.1 USS 20.000. n^UDA 

~1 IOX de cacau. A Costa do Marfim e 0 normalmeate. Ha, alem disso, rumores:
I' „ ri I 

' * _ 1iB malor prodotor nundial, seguido mais de falta do produto: no final de novem-1
¦iSass^nr^cn.ca ^ PAt»AOWBO» »mo.i«»d,oo Av 

q0j^es FRE|RE# 333 «u m«o.de looge pelo Brasil. O mer- bro um alto funcionirio da Caisse de ¦
B 0ons6rclo Kla Motors 
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IrlSftlw I um 5.823,00 um1 .386,00 I m^jj 0^ I cado esteve francamente comprador e Stabilisation (Caistab) disse que os es-
=j^=^=j^= 

|=^==== 
======= os pregos subiram 17 libras em Lon- toques davam para atender apenas a

dres. Investidores temem que a morte um tergo das encomendas.
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IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES

CAMBIO TURISMO OURO

IMPOSTO DE RENDA

Combustíveis

já estão 18%

mais caros
--BRASÍLIA — Os combustíveis es-

tão 18% mais caros, em média, des-
dç a zero de hoje, no primeiro rea-
jüste.jdeste mês e o 23° do ano. Em
1993? a gasolina e o álcool já acu-
mujam aumento de 2.309,91%,
contra uma inflação no mesmo pe-
ríodo, medida até ontem pela Uni-
dade Fiscal de Referência (Ufir), de
2.038,76%. No Rio, o litro de gaso-
lina foi reajustado em 18%, passan-
do' a custar CRS 157. Já o aumento
dò jílcool foi maior (19,2%), ele-
vando o preço do litro para CRS
124',-enquanto o óleo diesel passou
atüãrCRS 104 (+17,8%).

-XLíWÚncio foi feito pelo Minis-
térioTfa Fazenda no mesmo mo-
metffo"em que o ministro Fernan-
daÜenrique Cardoso divulgava o
pkmtnde combate à inflação. A
coincidênia dos anúncios irrita-
raaMlguns integrantes da equipe
econômica, que consideraram'•fáltâ^e sensibilidade" do secre-
taxua.de Política Econômica,
Winston Fritsch, liberar o reajuste
ontem. Com o aumento, o gás de
cozinha (GLP) passou a acumular
este ano variação de 2.841,15%.

IPC-RJ teve

alta de 37,4%

em novembro
O IPC-RJ, medido pelo Institu-

to Brasileiro de Economia da FGV,
registrou variação de 37,46% em
novembro e acumula variação no
ano de 1.954,69%. No mesmo pe-
ríodo, o item Vestuário subiu
2.238,07%. Tomando como base os
últimos 12 meses, o acumulado do
índice de preços ao consumidor na
cidade passa para 2.461,99%. E o
segmento vestuário continua líder,
com variação de 2.851,58%.

Os itens que mais pressionaram
a alta do índice médio em novem*
bro foram Assistência à Saúde e
Higiene (41,7%), Vestuário
(40,49%), Alimentação (39,81%) e
Serviçs Públicos (38,01%). O leypn-
tamento mostra que as menores va-
nações ficaram por conta da Habi-
tação (28,5%), Artigos de
Residência (33,59%) e Serviços
Pessoais (34,85%).

Dentre os produtos com maior
variação de preços no período, des-
tacaram-se presunto (62%) e feijão
preto (55,49%). Preços de serviços
de dentistas aumentaram 50,36%,
conforme o levantamento do Insti-
tuto de Economia da FGV.
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A BESTA, BELEZA ASSOCIADA A MAIS MODERNA TECNOLOGIA, VENHA VER

BESTA Van e SuperVan.
Motor diosol 2.21,14km/l. Porta lateral corradifa.

1.200 Kg de carga. Vendes 4x2 e 4x4. Direção
maraUMOe Ar COfKWflQflOOQe Tvwvwl ilffTlWle

10 x sem juros* MwámmvMmm

Fontoi Wi (LondrM ¦ Nova lorqu.)
do presidente africano desencadeie um
ciclo de violência no pais, impedindo
que as exportações se desenvolvam
normalmente. Há, além disso, rumores
de falta do produto: no final de novem-
bro um alto funcionário da Caísse de
StabiUsation (Caistab) disse que os es-
toques davam para atender apenas a
um terço das encomendas.

D A morte do presidente Felix Hou-
phouet-Doigny, da Costa do Marfim,
abalou ontem o mercado internacional
de cacau. A Costa do Marfim é o
maior produtor mundial, seguido mais
ou menos de longe pelo Brasil. O mer-
cado esteve francamente comprador e
os preços subiram 17 libras em Lon-
dres. Investidores temem que a morte

UM1*430,00UM 0.146,oo¦'Garantia de 1 ano
¦iTalal assistência técnica
CFtovisão gratuita 1000 Km

Consórcio Kla Motors
¦ Financiamento direto.
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'MÍRIAM LAGE, com sucursais

Nas mãos dos 
políticos

O 
ministro Fernando Henrique Cardoso fez o que prometeu
desde que entrou no ministério: primeiro, um ajuste fiscal

sério, a reforma de um Orçamento mambembe e inflacionário.
Depois, prometeu uma briga frontal contra a inflação. Só que a
prctunuivao para que seu projeio economico ae resuitaaos aepen
de do Congresso. E, hoje — fora a postura impecavel de chefe
torcida do ministro —, ha serias duvidas de

de
que o ajuste fiscal

venha a ser aprovado pelos políticos. O governo enfrenta o
desconforto da falta de lideranças políticas, a gula por verbas em
ano eleitoral e, clara ou não, a chance de Fernando Henrique
querer pousar na Presidência. A hipótese é sempre jogada para
escanteio por FHC que diz ter, antes de mais nada, compromisso
com a equipe econômica. Mas assusta outros partidos.

Um tom de otimismo vem do senador Bem Veras, do PSDB:"Acho um bom momento para desafiar o Congresso. Ninguém
pode continuar com essa inflação louca. Se o Congresso não
aprovar o ajuste será uma renúncia ao futuro." Luís Inácio da
Silva, candidato do PT à Presidência, esfria as intenções de FHC:"Eles ficam na maldita mania de achar que descobriram o ovo de
Colombo. Elaboram um plano sem procurar os dirigentes dos
partidos. O plano não passa no Congresso."

?
Teoricamente o plano está correto: sem um Orçamento enxuto

não há saida para a economia. O secretário de Política Econômica,
Winston Fritsh, diz que discussões sérias sobre o futuro econômico
do país passam pela âncora fiscal. Só a partir daí pode-se pensarem outras medidas para atacar a inflação. O ministro e sua equipe
se esforçaram em mostrar o que consideram ser uma boa munição
para quebrar a inércia infiacionária e chegar a uma moeda forte. O
indexador, Unidade Real de Valor, seria a tábua de salvação. Mas
ao exibirem seu projeto, deixaram ver que a amarração das
medidas não está completa. Como se esperassem um sinal — do
Congresso — para continuar a trabalhar.

Aliados I
O ministro Fernando Hen-

rique conta com a história para
aprovar seu projeto no Con-
gresso: desde 1986 foram apro-
vados todos os pacotes econô-
micos do governo. A briga vai

Treino
No jantar de segunda-feira

com os dirigentes dos princi-
pais veículos de comunicação,
a equipe de FHC mostrou um
profissionalismo exemplar.

Durante quase duas horas
descarregou dados econômicos
nos pratos dos convidados e só
depois, discutiu, de leve, a per-
gunta de todos: "O 

pacote pas-
sa ou não no Congresso?"

Com as perguntas dos co-
mandantes do jornalismo,
FHC e sua equipe treinavam
para a entrevista de ontem: o
que ali fosse indagado seria
urna prévia das perguntas do
dia seguinte.

ser grande, mas espera que o.
Congresso se conscientize de
que não há alternativa. Como
aliada, faz mais fé, ainda, na
exaustão de toda a sociedade
diante da cultura da inflação.

Confiar, desconfiando
Para garantir ambiente fa-

vorável ao plano econômico, o
governo atuou pesado na se-
gunda e na terça-feiras, com-
prando dólar no mercado in-
terbancário (dólar comercial)
para vender no mercado flu-
tuante. As operações foram
milionárias, mas não adianta-
ram muito: o ágio entre o pa-
ralelo e o comercial continuou
aumentando, pulando de
0,7%, na sexta-feira, para
1,24% na segunda-feira e
1,47% ontem.

A alta do paralelo e a queda
das bolsas mostram que o mer-
cado teme que o Congresso
não aprove o pacote.

Virada histórica

O plano fiscal e de combate
à inflação rompe com uma tra-
dição de décadas. Pacotes sem-
pre foram feitos de cima para
baixo, livrando o governo de

sacrifícios e impondo à socie-
dade apertos no bolso.

Agora, o governo propõe
cortar a própria carne e chama
a sociedade a entrar no jogo.

Inflacionário
José Alfredo Lamy, vice-

presidente do Banco Boavista,
diz que o pior está por vir. Será
difícil, por exemplo, adminis-
trar a transição do cruzeiro
real para URV, como moeda

forte. A tendência é que, num
primeiro momento, haja acele-
ração na inflação em cruzeiros
pois os reajustes em URV pas-
sarão a ser diários.

Depois da especulação
Os prejuízos das instituições

financeiras que confiaram nas
projeções de seus consultores
para os contratos futuros de
IGP-M na BM&F, não confir-
mados na divulgação final do
índice pela Fundação Getúlio
Vargas, deixaram ressabiados
o pessoal que adora uma espe-

Marcha lenta
Sabe-se que o ministro Fer-

nando Henrique ficou ligeira-
mente decepcionado com o
plano de combate à inflação
preparado por sua equipe.

Achou-o gradual demais.

culação. Há duas semanas
quase nào há negócios no mer-
cado futuro de IGP-M.

As bolas de cristal não con-
seguem prever com segurança
a variação do índice de preços
no atacado, o IPA, que res-
ponde por 60% do IGP-M.

Garras à mostra
O secretário da Receita,

Osíris Lopes Filho, mandou
40 mil cartas para os maiores
devedores da Cofins. Em ja-
neiro, enviará 1 milhão e 200
mil. A inadimplência passa
de 70%.

PELO MERCADO

O ministro da
Fazenda deu uma
dica: se a URV fos-
se fixada ontem, va-
leria cerca de CR$
250. Quando os re-
pórteres quiseram
checar o número
com a equipe e pro-
puseram a aposta
de que o indexador
valeria 1 dólar co-
mercial, Edmar Ba-
cha deu um corte:"SoiTÍOs avessos a
apostas."

Alberto von El-

lenrieder, sócio da
Boucinhas & Cam-
pos Auditores e
Consultores, vê um
dilema para a ade-
são do setor priva-
do à URV: "Num
primeiro momento
as empresas vão es-
tar pagando os insu-
mos com uma taxa
de inflação e vão es-
tar recebendo pelo
produto final com
outro valor de infla-
ção." Por isso acre-
dita que as empresas
vão continuar com o

velho IGP-M até
que o novo indexa-
dor ganhe confiabili-
dade.
• O otimismo do
ministro da Fazen-
da ao anunciar seu
plano econômico
não conseguiu con-
tagiar o senador Pe-
dro Simon, líder do
governo no Senado.
Deu boas cochila-
das enquanto FHC
apresentava o seu
plano redentor para
a economia.

IlKA

" Revisão constitucional
permitirá um ajuste
mais durável t*

Equilíbrio virá em duas etapas
"W~V - .

¦ Primeiro será zerado o déficit operacional e depois será feito um ajuste mais durável
BRASÍLIA — O programa de es-

tabilização divulgado pelo ministro
da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, prevê que o equilíbrio das
contas públicas será obtido em
duas etapas. Na primeira fase, o
governo promove um ajuste ponte
que garante zerar o déficit opera-
cional (receitas menos despesas, ex-
cluída a correção monetária) do
Orçamento, valendo-se de mecanis-
mos válidos por apenas dois anos
para financiar as despesas públicas
em 1994 e 1995, como o Fundo
Social de Emergência.

Mais adiante a equipe econômi-
ca espera que a revisão constitucio-
nal viabilize a eliminação das recei-
tas vinculadas permanentemente,
exceto estados e municípios, trans-
fira atribuições e crie condições pa-
ra um ajuste mais durável.

Mudança da lei — A primei-
ra etapa deste processo começa
com mudanças na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) que baliza o
Orçamento de 1994. A nova versão
elimina os critérios de população,
renda per capita e correção de dese-
quilíbrios usados para determinar
quanto o governo federal destinará
para investimentos nesta ou naque-
la região, estado ou município. A
nova LDO cria ainda um mecanis-
mo que vincula as transferências
voluntárias para estados e municí-
pios à assinatura de convênios ou
acordos formais e limita a emissão
de títulos unicamente para o servi-
ço da dívida pública.

Uma medida provisória impede
a utilização do que a equipe define
como fontes inflacionárias, tais co-

Fundo garante

investimentos
BRASÍLIA — O Fundo Social

de Emergência, a ser criado por
emenda constitucional, garantirá,
na prática, um volume maior de
investimentos nos estados e muni-
cípios em 1994, se comparado
com os valores efetivamente exe-
cutados este ano. Além de assegu-
rar que o repasse constitucional
para estados e municípios se man-
tenha nos mesmos patamares des-
te ano, a equipe econômica cria
um fundo no valor global de USS
15,8 bilhões para realizar as obras
sociais, custear a saúde e a previ-
dência, programas estes que vêm
sendo financiados com recursos
definidos como inflacionários e
incertos. O ministro Fernando
Henrique acredita que isso asse-
gurará a adesão de governadores
e prefeitos, já que os gastos serão
executados pelos próprios estados
e municípios. #

Garantia — Ao destinar
15% da arrecadação de todos os
impostos e contribuições federais
para este fundo, o governo federal
está, na realidade, garantindo que
este dinheiro será efetivamente
usado para as obras listadas no
orçamento, pois estes recursos,
somados ao adicional de 5% que
incidjrá sobre as alíquotas de to-
dos os tributos, formarão uma só
fonte de financiamento para a
saúde, a previdência e os progra-
mas sociais. Eventuais perdas nas
transferências obrigatórias para
estados e municípios decorrentes
da criação do fundo serão com-
pensadas pela receita adicional
dos fundos de participação.

Fleury avaliará

na sexta-feira
SÃO PAULO — O governador

Luiz Antonio Fleury Filho fez
uma avaliação preliminar das mu-
danças econômicas anunciadas
ontem, deixando para sexta-feira
uma manifestação definitiva de-
pois que conhecer o elenco com-
pleto de medidas e analisá-las
com seus assessores sob o ponto-
de-vista do interesse de São Pau-
lo. "É importante que o plano
seja realmente direcionado para
diminuir a inflação", disse.

Advertiu que esse objetivo"não será conseguido com a redu-
ção da atividade econômica ou
com medidas recessivas". E justi-
ficou: "Está havendo desemprego
e mesmo assim a inflação não cai.
Há um risco grande de estarmos
vivendo aquela situação em que o
aumento de tributos sequer leva a
uma maior arrecadação".

mo a remuneração das disponibili-
dades de caixa do Tesouro e os
resultados do Banco Central, paracusteio de qualquer programa ou
atividade. Estes recursos financia-
rão os juros e encargos da dívida
mobiliária federal.

Cortes — A nova proposta or-
çamentária para 1994 mantém in-
tactos todos os gastos que seriam
financiados com recursos externos
ou necessitam de contrapartida na-
cional para a execução do progra-
ma. As transferências voluntárias
da União para estados e municípios
foram reduzidas substancialmente.

Em uma primeira reestimativa o
governo reprogramou as despesas
de pessoal reduzindo-as em USS 3,8
bilhões. Também os gastos com as
contribuições e benefícios previden-
ciários foram reavaliados reduzin-
do a previsão de despesas em ou-
tros USS 2,1 bilhões. As despesas
de kcusteio da máquina e investi-
mentos financiadas com recursos
não vinculados também sofreram
um corte drástico de USS 5,5 bi-
Ihões, enquanto os gastos com o
pagamento do que a equipe define
como juros reais cairam em outros
USS 1,5 bilhões.

Como, ainda assim, o equilíbrio
orçamentário em 1994 só seria atin-
gido se o governo conseguir novas
receitas no total de USS 9,3 bilhões,
o governo vai criar um Fundo So-
ciai de Emergência, com validade
de dois anos, para financiar as ati-
vidades consideradas prioritárias
englobadas de forma geral no Or-
çamento de 1994.
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Vritsch: ganho adicional de arrecadação serâaê

Arrecadação crescerá
BRASÍLIA — A sobretaxa de

5% que o governo quer cobrar
sobre todos os impostos e contri-
buições federais trará para a
União um ganho adicional de
USS 3,7 bilhões na arrecadação
tributária, correspondentes a
0,9% do Produto Interno Bruto
(PIB). A emenda constitucional
que propôs a criação da sobretaxa
abre a possibilidade de o governo
criar o adicional sobre todos os
impostos e contribuições pelo
prazo de dois anos (1994 e 1995).

Segundo o secretário especial
de Política Econômica, Winston
Fritsch, a expectativa é que a me-
dida seja aprovada ainda este

ano, uma vez que o governo nào.
pretende propor a quebra-dcH;^
princípio da anterioridade (unt>>
imposto só pode ser mudado nct>í
ano anterior). No caso das contri-j?
buições, porém, a Constituição®;
determina que o aumento de ali-;»;
quota só poderá entrar em vigor-~M
90 dias após sua aprovação pelo*~;.
Congresso. *v

A equipe econômica definiu!;^
também quatro propostas de alte-.-:.'
ração no capítulo tributário para*;''
a revisão constitucional. A princi->«'
pai é a que acaba com a proviso-,-;
riedade do 1PMF, que está previs-£
to para ser extinto em 31 de"v;
dezembro de 1995. ^$

ÁGUA PURA
E SAUDÁVEL

Acaba com
doenças

Elimina cheiro,
gosto, turvaçâo
e material
orgânico.

Para residências,
fábricas, ticoias,
hotéis, condomí-
H|Q|j
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siasmado com o anuncio do pla- piano e eventuais alternativas.
no. Segundo ele, a principal dife- Deficit —Para ele, o primei-
renca, nesse caso, e a ro consenso a ser formado e o de

•"1 •' '¦'¦¦¦¦¦ ¦ m io>ou
 \ •• .>¦¦•¦• >" •¦ "¦, % - •/

^^i^^||Upijyj|Jjllg^|gj|j^Ug3JyBjU2jjUL|3|ppj^

j|j ^ ____________ __________

Piano Piano Www Piano Piano x'?-ir' 

Piano Piano I^V ^

Cruzado Cruzado II Brassor Verio K\ Collor I Collor II de Aefo | v,
II DNson Dflson Luiz Carlos Malison da Z6lia Cardoso | f Z6lia Cardoso Imediata I \
gg Funaro [ Funaro BresserPereirajf N6brega ^ deMello f § deMello Fernando [i \' 11 MW< Kwwwwtwwww^S ^%vi MBMimiMMS u^jW^immmmmmi& wm.immmmmim}wm • ^mtva^wiaKvxaiaaM M §1 twrnmrnil HonriOUO 01 ! * 1*1"'• 

m«>^ ss' J Cardoso | S3S8$j5S3 :..-j

I 
I 11 s} it I ,=. •*

^J: i—i—i—rnrn—i—i-1-~r-i—r- i i i i i i i  —111 i i i i i —i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii—i i i i*:J
S-.JFM OND MJJ DJF FMA JFM MJJASOND 

jj

p| f 
:ffl§ ¦? .': . . - ¦;• ¦• ¦•:¦; ' 

in

Is 
:..^-:^fe^'.V.!$ :. §1

Brasilia—Evandro Teixeira„-

£§£|p '* I

91ft *1
•'?* 1

W&Sii^ ?^|»5 _ ^ I

r j'/J

Militares reagem aos cortes
JamlHJittar —

¦; w I

¦te^- V :

5er/7a, Lucena e Leite Pereira: reuniao tensa no Plcmejamento I

Wm!mm>mg.
(IGP-DI)

rAv/-A'kv.&-/AV.-.v; Í5>MS

Plano
Cruzado

Dílson
Funaro

Plano
Cruzado II

Dílson
Funaro

Plano
Breaaer

Luiz Carlos
Bresser Pereira

Plano
Collor I

Zélia Cardoso
de Mello

Plano
Collor II

Zélia Cardoso
de Mello

KKWWWWH» VAWíWA-\il

Plano |
de Ação |
Imediata |
Fernando fi
Henrique |
Cardoso |

wWmvw.viwlw^WlW-Xivffi

Vario
Mailson da
Nóbrega

MJJASOND II

Wssmmíz^fflfô"Projeção

TRADUZINDO 0 ECONOMES

Âncora fiscal
O conceito de âncora é usado em economia no mesmo sentido do
cotidiano: um instrumento que puxa para baixo, freando um movi-

~" iriento. Na âncora fiscal, o freio é acionado para zerar o déficit
público, através de um rigoroso ajuste fiscal.
Déficit público 0
É a diferença entre o que o governo gasta e o que consegue
arrecadar.
Ajusto fiscal
Significa um esforço concentrado para equilibrar as contas do gover-
no, cortando despesas e aumentando a arrecadação, não só através
de aumento de impostos mas também de combate à sonegação.
Recslta fiscal
É o que o governo arrecada através de impostos, taxas e contribui-
ções federais.
Nova mooda
Na terceiife etapa do plano, a Unidade Real de Valor deixa de ser um
indexador e se torna uma moeda que substitui o cruzeiro real. Será
uma moeda forte, e para isso haverá controle rigoroso sobre a
emissão de dinheiro. 0 governo tem que gastar só o que arrecadar.
Moeda do pobre
É o cruzeiro real de quem, por ganhar pouco, não tem como aplicar
seu dinheiro e se proteger da inflação.
Dosinflar * *
Não é um termo econômico. O ministro Fernando Henrique usou a
palavra no sentido comum, de esvaziar a inflação.
Desinerciallzaçfio
É um neologismo. Significa quebrar a inércia inflacionária, ou seja,
adotar mecanismos que evitem a reprodução da inflação passada
em todas as relações da economia.
Unidade de valor, de confia e de troca
São as três funções da moeda. 0 cruzeiro real já perdeu a primeira,
que significa a manutenção do poder -de compra do dinheiro. A
função de conta significa que a moeda expressa o valor dos bens e
serviços da economia. E a de troca, que ela pode ser usada para
comprar esses bens e serviços.
Dolarização
É o atrelamento da moeda nacional ao dólar, como foi feito na
Argentina, onde um peso vale um dólar e o Ban.co Central só pode
emitir se tiver moeda americana em quantidade equivalente. Alguns
economistas acham que, na verdade, a terceira fase do plano é essa,
embora o ministro negue enfaticamente.

Juros reais continuarão elevados

BRASÍLIA — O governo vai
manter as taxas de juros reais ele-
vadas ao longo de todo o progra-
ma de estabilização, inclusive no
período de implantação da URV
como indexador preferencial da

.economia. "Manteremos a políti-
ca monetária austera até o mo-
mento em que as taxas de inflação
se estabilizarem", disse ontem o
diretor de Política Monetária do
BC, Francisco Pinto. Além de in-
dexar suas receitas e tarifas à
URV, o governo vai lançar títulos
do Tesouro corrigidos com base
no novo indicador, como forma

O programa do governo será
composto de três fases. A primei-
ra prevê a aprovação do ajuste
fiscal para 1994 e 1995 e as emen-
das constitucionais que garanti-
rão equilíbrio duradouro nas con-
tas públicas. Em seguida, o
governo criará a Unidade Real de
Valor (URV), que passará a fun-
cionar como indexador.

Depois que boa parte da eco-
nomia tiver, voluntariamente,
aceitado usar a URV como base
para correção dos seus contratos,
o governo transformará a URV
em moeda corrente, eliminando o
cruzeiro real.

de estimular o mercado financeiro
a entrar no processo.

Os novos títulos servirão, tam-
bém, para corrigir as distorções
da dívida pública. A dívida brasi-
leira corresponde a cerca de 35%
do PIB, uma proporção conside-
rada razoável se comparada, por
exemplo, ao Canadá, onde é de
100% do PIB. A diferença é que o
perfil dos compromissos canaden-
ses é de longo prazo, enquanto no
Brasil a concentração é no curto
prazo. Os novos títulos, indexa-
dos à URV, serão papéis de longo

prazo, na tentativa de reverter es-
se quadro.

As cadernetas de poupança, o
FGTS, o PIS e o Pasep, hoje atre-
lados à TR, segundo Francisco
Pinto, também passarão a ser re-
ferenciados ao novo indexador,
mas a mudança não será imedia-
ta, nem tem data marcada. "Nós
vamos esperar sinais da sociedade
sobre a aceitação da URV antes
de promover a mudança", expli-
cou Francisco Pinto. O presidente
do BC, Pedro Malan, afirmou que
a intenção do governo é oferecer
os títulos como alternativa ao

mercado, dentro de um processo"
voluntário. "As colocações serão ;
feitas respeitando as datas de venf :>
cimento dos papéis hoje no mer?>
cado". :<

Segundo Francisco Pinto, ?i
troca da dívida mobiliária federal
(em forma de títulos em poder do .
mercado) pelos papéis referencia-,
dos em URV será feita aos pou-
cos. "Não faremos nenhum mega-
leilão, trocando todos os papéis»
do mercado, como já foi feito nò
passado", garantiu o diretor de
Política Monetária. !É

Credibilidade — O país não
vai conviver com duas moedas. O
fim do cruzeiro real e a transfor-
mação da URV em moeda tam-
bém não tem data marcada. "De-

penderá do grau de credibilidade
do indexador", explicou o presi-
dente do BNDES, Pérsio Árida.

Junto com a criação da nova
moeda, o governo também pre-
tende rever a estrutura do Banco
Central, para garantir indepen-
dência na sua atuação. O diretor
de Política Monetária, Francisco
Pinto, afirmou que uma das alter-
nativas em discussão é a criação
de ,um órgão separado, responsa-

vel exclusivamente pela emissão
de moeda. Este novo órgão pode-
ria obedecer metas rígidas de
emissão para evitar qualquer
pressão inflacionária.

Troca — Os cálculos do go-
verno são de que quando os pre-
ços da economia, ainda em cruzei-
ros reais, estiverem também
expressos em quantidades de
URV, a transformação será fácil.

O presidente do Banco Cen-
trai, Pedro Malan, garante que
não haverá expurgos ou deságios
na troca de estoques de moeda
velha em poder do público (cru-
zeiros reais) pela nova. Malan: sem expurgo
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Sistema de vinculações ü
de verbas do Orçamento

será modificado

Cardoso quer acabar

m com a aposentadoria

por tempo de serviço

Fazenda 
propõe 

a 
quebra 

dos monopólios

¦ Sugestão integra um conjunto de 90 emendas à Constituição que inclui ainda extinção da estabilidade do funcionalismo público?
BRASÍLIA — O Ministério da

Fazenda está propondo cerca de 90
emendas á Constituição, para se-
rem votadas no próximo ano, com
a seguintes sugestões de moderniza-
ção da economia: fim do monópilo
estãtâl das telecomunicações e em
determinados setores da exploração
de petróleo e eliminação das restri-
ções ao capital estrangeiro na ex-
ploração de recursos minerais e ge-
ração de energia elétrica. As
emendas suprimem também privilé-
gios do funcionalismo público e são
consideradas fundamentais pelo
ministro' Fernando Henrique Car-
doso, para quem é impossível uma
reforma duradoura na economia
sem a revisão constitucional.

Conforme exposição de motivos
encaminhada ao presidente Itamar
Franco, Fernando Henrique tam-
bém quer retirar da Constituição a
garantia de aposentadoria por tem-
p& de serviço e igualar a sistema de
aposentadoria dos servidores públi-
cos à dos demais trabalhadores,
que passariam para a inatividade
com uma regra combinada de tem-
po de serviço e idade.

A estabilidade de emprego dos
servidores públicos é outra garantia
que a equipe econômica quer reti-
rar da Constituição. De acordo
com a assessor Edmar Bacha, o4

governo propõe 
"flexibilizar" o

conceito de estabilidade. Seria fixa-
da, em lei complementar, uma lista-
gem de processos através dos quais
os servidores perderiam a estabili-
dade.

A relação de emendas constitu-
cionais de interesse da equipe eco-
nômica foi encaminhada pelo Mi-
nistério da Fazenda ao ministro da
Justiça, Maurício Corrêa.

Fernando Henrique defende que
o Estado reforce sua função de po-
der regulador nos setores onde hoje
existem monopólios constitucio-
nais. Segundo ele, alguns monopó-
lios servem a interesses corporati-
vistas e a empresas privadas que se
abrigam sob o "guarda-chuva" des-
te "falso monopólio estatal".

No setor de telecomunicações,
segundo FHC, já houve uma "pri-
vatização cega" com venda de
ações em bolsa—o Tesouro nacio-
nal detém atualmente apenas
17,5% das ações da Telebrás.

As propostas de emenda que te-
rão maior repercussão política, po-
rém, são as que mudam o sistema
de vinculações de verbas do Orça-
mento. O ministério da Fazenda
propõe que sejam eliminadas as
vinculações estabelecidas nas dis-
posições permanentes da Constitui-
ção.

Carla branca para 
agir

BRASÍLIA—A emenda constitu-
cional que viabiliza o ajuste ponte
para equilibrar as finanças públicas
nos próximos dois anos pretende
abrir espaço, de forma permanente,
para que o governo adote as medi-
das que considerar necessárias para
debelar "crises conjunturais". Em
outras palavras, o governo quer um
cheque em branco do Congresso
Nacional para poder adotar qual-
quer iniciativa que considere neces-
sária para evitar o que considera

"ameaças" às finanças públicas ou
à ordem econômica, caso os meca-
nismos legais já previstos sejam in-
suficientes.

Pela proposta da equipe econô-
mica o artigo 154 da Constituição
de 1988 conterá um novo inciso que"propicie à União condições de de-
belar crises conjunturais em que as
finanças públicas ou a ordem eco-
nômica estejam sob grave ameaça,
sendo insuficientes os mecanismos
usuais da ação governamental.

Brasília— Os ministros do
Exército, da Marinha e da Aero-
náutica se juntaram ontem, com o
auxílio do ministro-chefe do Em-
fa, numa operação unificada de
combate à pretensão do governo,
de cortar em até 50% os orçamen-
tos militares para 1994. Em uma
tensa reunião realizada no Minis-
tério do Planejamento, os chefes
das Forças Armadas apresenta-
ram aos integrantes da equipe
econômica as conseqüências de
um corte de verbas que eles classi-
ficam de "muito drástico". O mi-
nistro da Marinha, almirante Ivan
da Silveira Serpa, foi o mais duro
diante da má noticia. "Eu sou
contra o corte. O que vocês iriam
achar se cortassem o salário de
vocês pela metade?", desabafou
diante dos jornalistas.

Levantamentos feitos pelas
três Forças mostram que o Exér-
cito, a Marinha e a Aeronáutica
praticamente reduziram a zero os
seus investimentos nos últimos
anos. Os orçamentos — essa é
uma situação comum no meio mi-
litar — têm permitido apenas o
funcionamento precário das es-
truturas militares, com o sacrifi-

Militares reagem aos cortes

cio da quantidade e da qualidade'; '
dos treinamentos e com a falta d£''
renovação dos equipamentos def'
combate. Os quartéis têm enfren-: |
tado problemas até de alimentá^
ção. Nós somos disciplinados^.'
mas a situação está muito difícil/
observa um oficial da Marinha,^'i
ao falar do orçamento e, princi-, 

"

paímente, da questão salarial.
O general Zenildo Lucena, doo>.

Exército, e o brigadeiro Lélio Via-
na Lobo, da Aeronáutica, fizerarçv^
o papel de bombeiros na reunião^-
de ontem. "A vida é a vida, vive:/>
mos como é possível viver", la-,jr
mentou o ministro Lobo, garani,«
tindo, no entanto, que a^n,
negociações continuam. No Mi»?b
nistério do Exército, contudo, o.v-,
clima é de muita expectativa, no
sentido de que o orçamento não- ,'
sofra nenhum corte. O orçamento. A
de 1993 foi de Cr$ 12,4 bilhões e §mi
previsão para 1994 é de Cr$ 21,'Hel
bilhões, em valores de abril. «m

O ministro do Planejamento1,''"*
Alexis Stepanenko, saiu irritado
do encontro, e transferiu a res-
ponsabilidade dos cortes para o 

"'

seu superior hierárquico. ~.Serpa, Lucena e Leite Pereira: reunião tensa no Planejamento

Cardoso vai à Câmara amanhã
BRASÍLIA — O ministro Fer-

nando Henrique Cardoso, da Fa-
zenda, confirmou ontem, por tele-
fone, ao presidente da Câmara,
deputado Inocêncio Oliveira
(PFL-PE), que irá à Câmara ama-
nhã explicar aos lideres partidá-
rios a necessidade de aprovação
do plano econômico.

O deputado mostrou-se entu-
siasmado com o anúncio do pia-
no. Segundo ele, a principal dife-
rença, nesse caso, é a

"credibilidade" que tem o plano e
o ministro. Inocêncio considera
possível aprovar as medidas antes
do Carnaval.

O líder do PSDB na Câmara,
deputado José Serra (SP), está
propondo a formação de uma co-
missão especial de parlamentares
de diversos partidos, com forma-
ção econômica, para debater o
plano e eventuais alternativas.

Déficit —Para ele, o primei-
ro consenso a ser formado é o de

que é necessário zerar o déficit
orçamentário com medidas fiscais
tanto no lado das receitas como
das despesas. A partir daí, se o
Congresso discordar de algumas
medidas poderá propor outras.

As resistências dos parlamen-
tares estão concentradas em dois
pontos: o aumento dos impostos e
a suspensão parcial das trasnfe-
rências constitucionais para esta-
dos e municípios. "Em ano eleito-

6q
ral, minha bancada dificilmente c*
votará a favor de retirar recursos:;'
de estados e municípios", disse «ai
líder do PFL, Luís Eduardo Ma^..\>
galhães (BA). .¦vim

O deputado Delfim Netto-' :-
(PPR-SP) também é contra a mé- 

"J

dida. "Não tenho nenhuma dis-
posição para tirar dinheiro dos-
estados e municípios e dar para a
União, que gasta seus recursos
mal pra burro", afirmou.

r
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Os salários serão os últimos
a terem reajuste determinado ü

pelo novo índice
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Equipe econômica garante
!É que o plano nada tem a ver

com dolarização

Governo vai controlar uso do novo iinfcxador

V0,untáriaHmf haverá data certa para utilização nos preços, contratos da economia e,por último, saláriosBRASÍLIA — 0 governo vai das principais causas da ínflaçao,
controlar a adesão da sociedade a será criada a UVR.
U$V, determinando em que mo-
mento cada setor poderá ter seus
pregos e contratos convertidos ao
novo indexador. A adesão será
voluntária, mas o iiming será da-
do pelo governo. Os salarios serão
os últimos da fila, isto é, os derra-
deiros preços da economia a se
beneficiarem de uma correção
diária, com base na inflação pre-
sente.

'O 
presidente do BNDES e um

doS principais mentores do plano
anúnciado ontem, o ecomomista
Pérsio Árida, disse que a adesão
será controlada pelo governo para
evitar a conversão imediata de to-
dós os setores á URV, causando
desajustes nos preços idativos da
economia. "A idéia é transferir a
responsabilidade de adaptação ao
novo indexador ao setor privado.
Nos planos anteriores, isto era
imposto pelo governo por meio de
tablitas", disse o diretor de As-
suntos Internacionais do BC,
Gustavo Franco.

,A equipe econômica quer criar
um índice que reflita a inflação
contemporânea e não a passada.

Memória - "Nós não pre-
tendemos desindexar, mas desi-
nercializar a economia, tirar da
inflação presente a memória da
passada", definiu Pérsio Árida.
Oi'técnicos admitem que essa es-
tratégia torna a inflação mais sus-
cetivel a uma rápida aceleração se
as-pressões altistas não forem eli-
minadas. Por isso, eles insistem
quç, só depois de garantida a eli-
minação do déficit público, uma

das principais causas da inflação,
será criada a UVR.

O novo indexador será fixado
pelo Banco Central com base na
mesma forma de cálculo das taxas
de juros e do câmbio. "Queremos

prover a sociedade de um padrão
estável de valor.

Valor — A adesão ocorrerá
de forma rápida", disse Árida. O
ministro Fernando Henrique Car-
doso disse que 1 URV valeria hoje
cerca de US$ 1,00 (CR$ 250,00).

Quando houver uma adesão
generalizada da sociedade à
URV, será criada uma nova moe-
da forte e conversível, em substi-
tuição ao cruzeiro real.

A equipe garante que o plano
nada tem a ver com dolarização."Buscamos, sim, a recuperação
da verdadeira moeda nacional"
disse o ministro da Fazenda na'
exposição de motivos enviada ao
presidente Itamar Franco.

Lastro — Gustavo Franco
confirmou que as reservas cam-
biais, atualmente equivalentes a
US$ 28 bilhões, deverão lastrear a
futura moeda, mas que isso só
deverá ocorrer num primeiro mo-
mento. "O verdadeiro lastro é a
execução de uma poltica monetá-
ria e fiscal austera", observou.

Os técnicos acreditam que o
mercado terá interesse em aderir á
URV porque, segundo Franco,
ela será um indexador ágil e con-
fiável. A credibilidade será asse-
gurada de duas formas: pelo atre-
lamento dos tributos federais á
URV e a venda de dólares pelo
BC no mercado com base na cota-
çãoda URV.

ArtaUB

Unidade Real da Valor terá aeu valor em cruzeiroa
reais atualizado diariamente pelo Banco Central
com base na inflação presente.O uso do novo indexador em contratos e
apNoagBee tinanoeirae será voluntário e adotadode forma gradual pelo setor privado

| "A URV tfuafaaiá o valor doe impostos fsdsrais
| ¦ O Teeouio poderá emMrtlIuloe indexados à URV
| ¦ O BC poderá vender dólaiee no mercado de

câmbio livre na cotação da URV
|i ¦ 86 entra em vigor epóe a aprovação do
II Orçamento pelo Congresso
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Objetivo é str um padiio Mtáv«l d» valor
A URV será uma unidade de

referência com padrão estável de
valor. Segundo o ministro da Fa-
zenda, Fernando Henrique Cardo-
so, se existisse, hoje, 1 URV valeria
cerca de CR$ 250, ou seja, US$
1,00. O ministro garantiu que isso
não representará uma dolarização.

Num primeiro momento, a
URV funcionará como um indexa-
dor que refletirá a inflação presen-
te. A idéia não é desindexar a eco-
nomia, mas desinercializà-la, isto é,
eliminar a influência da inflação
passada.

O cálculo será feito com base
numa cesta de indicadores utilizada
hoje pelo Banco Central para a da
taxa diária do câmbio e na defini-
ção dos juros. A variação da URV
será a mesma do dólar comercial.

Para mostrar ao mercado que a
URV é confiável e que, por isso,
não haverá manipulações na sua
cotação, o governo vai atrelar o
novo indexador aos impostos, sem

acabar com a Ufir. Na prática, a
Ufír passará a variar de acordo
com a URV e não mais pelo IPCA-
E. Outra garantia: o Banco Central
venderá dólares com base na URV.

Contratos — Os preços admi-
nistrados pelo governo não serão
convertidos em URV imediatamen-
te, mas de forma gradual. Quanto
aos demais produtos, contratos,
aluguel, poupança, etc., poderão
ser reajustados pelo novo índice vo-
luntariamente, mas caberá ao go-
verno dizer em que momento cada
setor poderá passar a indexar seus
contratos pela URV. Não haverá
confisco, redutores, coexistência de,
duas moedas nem aplicação da ta-
blita.

A URV será transformada em
moeda quando houver uma adesão
generalizada ao novo indexador. O
lastro da nova moeda poderá ser a
quantidade de dólares em poder do
governo (reservas cambiais).

A PARAFERNALIA DE ÍNDICES DA ECONOMIA

WP — índice Geral de Preços. É o mais antigo Índice de preços do
pais. Calculado pela Fundação Getúlio Vargas desde 1948, mediu a
InflaçAo oficial até 1985. Deu origem a dois filhotes: IGP-M e IGP-10••
ww« — índice Geral de Preços do Mercado. Foi criado por enco-
menda do mercado financeiro, que reivindicava um Índice com divulga-
çAo no final de cada més para viabilizar a correção de seus contratos.
Acabou sendo usado em vários outros contratos, principalmente de
aJugueL

O — É o caçula dos Índices. Sua criação, em setembro deste
ano, foi resultado da necessidade de ter um acompanhamento da
JS^.ÍÍ^.^.inSS^.áfeáK.Sin.íS?.* usado em contratos.
INPC — índice Nacional de Preços ao Consumidor do Íbge. Anda
meio fora de moda, mas ainda corrige vários tipos de contratos particu-lares.
IPCA — índice de Preços ao Consumidor Ampio do ÍBGE. Foi oindexador dos aluguéis regidos por Índice oficial de inflação, em substi-

IPCA4— índice de Preços ao Consumidor Amplo Espiai do IBGE
R^iMta a Unittoçto Ftoral ^ Refwô^ia ^irJ», a moeda üos impostos.
IRSM—índice de Reajuste do Salârio-Minimo do IBGE. É o indexador
dos salários regidos pela política salarial oficial, definindo as antecipa-
g^mentMjsem
IPC — índice de Preços ao Consumidor da Fipe. Apesar de ser uni
índice que mede apenas a variação dos preços na Região Metropolitana
de São Paulo, acabou ganhando status de indexador em todo o pais. E
íjiuítoaU^do /?5?s.TOntrat08 de aluguel.
TR — Taxa de Referência. Não foi criada para ser um indexador, mas
para refletir a variação média dos juros dos Certificados de Depósitos
Bancários (CDB), corrigindo o rendimento da poupança. Acabou virando
um tn<lexa(k)r,; prfcHrfpalmente porque Unha variação diária fa TRD}.
II* IR • ITRD—São dois indexadores resultantes de uma tentativa
de desindexação: o governo acabou com a TRD e, imediatamente, as
seguradoras inventaram o IDTR e o sistema bancário, o ITRD.
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1CH, Os operadores da Bolsa de qualquer surpresa para os profis-
Vcaores do Rio (BVRJj cessa- sionais, o pregao foi wltando a
ram os gritos e a agitagao do normalidade.As operagdessofo-
PTtv ¦ TT f"*?*?- ram mtemmpidas mvamente du-<>° Pl<»'° rante a mmista cccedida parde estabihza^ao economica pelo „ , „ . ., y
miitistro da Fazenda, Fernando ^ar^os R('IS> P^sidente da BVRJ,

Henrique Cardoso. Houye, de 
' 

Para comentar o pacote. Ele res-
initio, um certo clima de nervo- saltou que se as medidas forem
sisyio. Mas conforme o ministro aprovadas pelo Congresso, irao• »•» . .

*;k*
'OtOs operadores da Bolsa de
Valores do Rio (BVRJ) cessa-
ram os gritos e a agitação do
pregão de ontem para assistir,
pela TV, à divulgação do plano
de Estabilização econômica pelo
ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso. Houve, de
início, um certo clima de nervo-
sisyio. Mas conforme o ministro
ia 

'anunciando 
as medidas, sem

qualquer surpresa para os profls-
sionais, o pregão foi voltando à
normalidade. As operações só fo-
ram interrompidas novamente du-
rante a entrevista concedida por
Carlos Reis, presidente da BVRJ,
para comentar o pacote. Ele res-
saltou que se as medidas forem
aprovadas pelo Congresso, irão
resultar na queda da inflação.

BC determina o dólar

¦ Instituição capta
às expectativas de
todo o mercado

A o fixar o valor diário do
r\ dólar oficial, a intenção
da autoridade monetária é si-
nalizar a taxa mensal da moe-
da norte-americana. Assim, to-
dos os dias o Banco Central
realiza leilões de dólares para
estabelecer a taxa de câmbio. É
uma operação idêntica à usada
para fixar a taxa de juros.

Carlos Thadeu de Freitas,
ex-diretor da Dívida Pública
do BC, explica que, com uma
grande estrutura, a instituição
dispõe de muito mais informa-
ções do que um agente comum
agindo isoladamente. "Os ope-
radores do BC falam e cônsul-
tam todo o mercado, captando

sua expectativa e sua tendên-
cia". Paralelamente, segundo
Roberto Castelo Branco, dire-
tor executivo do Banco Arbi, a
instituição acompanha os indi-
cadores oficiais de inflação e
índices de preços calculados
pelo IBGE, Fundação Getúlio
Vargas e outros órgãos priva-
dos.

"Como não existe forma de
calcular a inflação instantânea,
o que o BC faz é captar as
expectativas futuras do merca-
do", informa Castelo Branco."É com base em todas essas
variáveis que o Banco Central
tem condições de saber como
vai o taxímetro inflacionário
diário e, com base nele, proje-
tar o valor do final do mês",
acrescenta Freitas.

Salário fica

BRASÍLIA — O governo só vai
baixar regras para a conversão de
preços e salários em URV na últi-
ma etapa do plano econômico,
afirmou ontem o presidente do
BNDES, Pérsio Árida. Ele se ne-
gou a informar, entretanto, se a
conversão de salários será simultâ-
nea à dos preços, mas deixou claro
apenas que a questão salarial será
a última preocupação na implanta-
ção do plano, que ontem foi me-
lhor apresentado no que diz respei-
to à emissão da nova moeda,
cortes no Orçamento e cálculo do
índice do que em assuntos práticos
como conversão de salários, alu-
guéis e mensalidades escolares."Trataremos do assunto no mo-
mento oportuno, repetiu seguidas
vezes Edmar Bacha.

Mínimo — Árida adiantou
que o governo vai se responsabili-
zar somente pela fixação do valor
do salário mínimo, enquanto no
setor privado os salários serão con-
vertidos por livre negociação entre
patrões e empregados. "Haverá um
momento em que se permitirá a
conversão de salários e preços, mas
não daremos agora nenhum detalhe
sobre a mecânica de implantação
da URV", disse Árida. De acordo
com ele, no momento em que tra-
balhadores e empregadores do se-
tor privado optarem pelo novo in-
dexador, deixará de existir a
reposição de perdas passadas. Mas
ele também se recusou a detalhar se

por último

os trabalhadores fora de data-base
terão possibilidade de reajustar sa-
lários pelo pico ou se terão que
abrir mão da defasagem acumulada
em cruzeiros reais.

Funcionalismo — Bacha afir-
mou que os vencimentos do funcio-
nalismo não serão convertidos em
URV pelo menos até maio, data de
vigência da lei salarial dos servido-
res públicos. Segundo Bacha, os
servidores terão reposição das per-
das salariais acumuladas este ano
em Io de janeiro, e mais duas corre-
ções parciais em março e maio, co-
mo manda a política salarial em
vigor.

Em seu discurso de apresentação
do plano, o ministro Fernando
Henrique Cardoso anunciou a
URV como "trilhos" 

que darão o
rumo das relações econômicas, in-
clusive para a definição uos salá-
rios. Mas negou qualquer modifica-
ção imediata na política salarial
vigente. "Queremos uma acomoda-
ção progressiva, mas no momento
adequado o governo deverá definir
o salário mínimo neste novo inde-
xador", admitiu. A melhor defini-
ção sobre a preocupação da equipe
econômica^ sobre salários foi do di-
retor da Área Externa do Banco
Central, Gustavo Franco: "A ade-
são é voluntária. Se o trabalhador
quer, o patrão tem que querer tam-
bém. É um problema de vocês",
disse referindo-se a uma repórter."Não temos nada a ver com.isso."

Meta é eliminar inércia

Mínimo subirá 70,69%

O salário mínimo deverá subir
pelo menos 70,69% em janeiro,
quando há a reposição quadri-
mestral da inflação, passando de
CR$ 18.760 para pouco mais de
CR$ 32 mil. O cálculo foi feito
projetando um índice de Reajuste
do Salário Mínimo (IRSM) de
35,5% em dezembro e descontan-
do as antecipações concedidas no
âmbito da lei salarial em vigor:
IRSM do mês anterior menos dez
pontos percentuais.

Como a inflação está relativa-
mente estável, na casa dos 35%, o
Fator de Atualização Salarial
(FAS) não terá muita influência
no reajuste. O FAS puxa o per-
centual para cima, em caso de

escalada da inflação, ou para bai-
xo, em caso de queda acentuada.
Nenhuma das duas hipóteses é
provável para este mês.

Hoje o valor pode parecer
muito alto, mas basta lembrar que
o mínimo de dezembro, que só
começará a ser pago em janeiro,
já vale hoje US$ 72. Os cerca de
CR$ 32 mil do salário de janeiro,'
que valem hoje US$ 124, romper
rão o Ano-novo eqüivalendo a
pouco mais de US$ 90, projetan-
do-se uma desvalorização cambial
de 35%. Mantida essa projeção
para janeiro, quando começar a
ser pago, o mínimo estará com
seu valor reduzido a US$ 68.

Ministro tranqüiliza
BRASÍLIA — Em pronuncia-

mento de 11 minutos em cadeia
nacional de rádio e televisão, o
ministro Fernando Henrique Car-
doso, anunciou seu plano econô-
mico a todo o país. Ele garantiu
que o conjunto de medidas de
combate à inflação não mexe nos
salários, na aposentadoria, nem
na caderneta de poupança. "Não
estou aqui para anunciar nenhum
pacote, nenhum confisco, nenhu-
ma mágica, dessas que fazem efei-
to durante alguns meses e depois
trazem de novo a inflação, e ainda
mais forte", disse. i

Fernando Henrique anunciou a
criação da URV, um novo indexa-
dor que procura 

"evitar 
que a infla-

ção passada contamine o dinheiro
que você está ganhando hoje". A
URV será corrigida diariamente, e
todos os impostos e contribuições
federais estarão atrelados a ela."Quando toda a sociedade já esti-
ver habituada a viver e trabalhar na
base da URV como uma unidade
de referência, o Cruzeiro Real vai
acabar e vamos criar uma nova
moeda baseada na URV , aí sim,
garantida pelos dólares das nossas
reservas e pelo novo comportamen-
to do governo".

O que o governo vai tentar
fazer através da Unidade Real de
Valor (URV) é pôr fim a um cír
culo vicioso bem conhecido, cha-
mado pelos economistas de inér-
cia inflacionária: o mecanismo
através do qual a inflação passada
realimenta a inflação.

É fácil entender o que aconte-
ce: sobe o aluguel, a batata, a
gasolina, o cinema, a mensalidade
escolar e esses aumentos são cap-
tados por todos os índices de pre-
ços calculados no país: são 11,
para só citar os mais usados.
Tem-se a inflação do mês. No mês
seguinte, essa inflação serve de
base para reajustar o aluguel, a
batata, a gasolina, o cinema, a
mensaíidade escolar, a tabela dç>
Imposto de Renda, os salários. É
como um cachorro correndo atrás
do rabo. Até porque, como o cru-
zeiro real está totalmente desmo-
ralizado, todo mundo se protege
da inflação indexando seus con-
tratos.

A URV vai ser um índice dife-
rente, desatrelado da inflação
passada e determinado diaria-
mente pelo Banco Central, que
tentará refletir, com a maior fide-
lidade possível, o que vem sendo
chamado de inflação corrente, ou
instantânea. O BC já faz isso hoje
ao calcular o valor do dólar co-
mercial, por exemplo.

A aposta é a de que, se todo
mundo confiar no novo índice,
paulatinamente os outros irão
sendo deixados de lado e a econo-
mia vai se descontaminando do
passado. O desafio é conquistar
essa confiança, porque nem só de
inércia vive a inflação brasileira.

Existe também a inflação de
expectativa, aquela que ocorre
quando as empresas estão insegu-
ras quanto ao futuro e reajustam
seus preços para se protegerem,
ou que faz as pessoas correrem às
compras com medo de que depois
o dinheiro não seja suficiente.

'André Arruda
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Bolsas caem
. 
depois do anúncio do 

plano
índices de lucratividade desvalorizam 1 % no Rio e em São Paulo e volume é baixo com ordens de vendas dominando pregões\ expectativa dos investidores mm n niann h» * &

Dólar e 
juros têm alta

A expectativa dos investidores
em relação ao plano de estabiliza-
çào econômica, anunciado ontem á
tarde pelo ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso, pro-
vocou um clima de grande nervo-
sismo nas bolsas de valores. Os pre-
ços das ações apresentaram fortes
oscilações, o que facilitou os movi-
mentos especulativos nos mercados
de opções e futuro de índices. Para
não serem surprendidos por algu-
ma medida inesperada, operadores
e investidores chegaram a parar os
pregões por cerca de 10 minutos
para assistirem ao pronunciamento
de Cardoso. Tão logo o mercado
constatou que não havia nenhuma
novidade, as operações voltaram ao
normal, mas com as ordens de ven-
da dominando os pregões."Houve uma grande frustração

com o plano de Fernando Henrique
e vários grandes investidores vende-
ram parte de suas ações, até como
forma de se aproveitarem da alta
dos juros ontem. Com isso, os índi-
ces de lucratividade fecharam o dia
em baixa e os volumes de negócios
não foram do mais expressivos",
disse o diretor da Abamec, Jorge
Simào. Tanto no Rio como em São
Paulo, as bolsas fecharam o dia
com desvalorização de 1%. Os mo-
vimentos financeiros somaram
CRS 5,01 bilhões no pregão carioca
e CRS 35,72 bilhões no paulista.

Para o presidente da Bolsa do
Rio, Carlos Reis, o plano de Fer-
nando Henrique não decepcionou.
O que, na sua opinião, segurou as
bolsas foram as dúvidas se o gover-
no terá o apoio do Congresso.

OSCILACAO DO IBV
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Fonte: Bolsa do Rio

O dólar no paralelo e as
taxas de juros fecharam o dia
de ontem em alta, mostrando a
insegurança dos investidores
diante do pacote de estabiliza-
ção anunciado á tarde, peloministro da Fazenda, Fernan-
do Henrique Cardoso. Os pre-
ços do bíuck subiram 1,97%,
fechando em CRS 251 (com-
pra) e CRS 258 (venda), com
ágio de 2,26% frente ao câm-
h»o comercial negociado, na
média, a CRS 252,270 (com-
pra) e CRS 252,280 (venda).

Para manter as cotações do
dólar sob controle, o Banco
Central interveio quatro vezes
no mercado. Logo pela ma-
nhã, fez dois leilões de venda
no comercial com preços má-

ximos de CRS 252,310 e CRS
252,320, respectivamente, e
outro de venda, a CRS
256,050, no flutuante. Mesmo
assim, o dólar continou pres-
sionado até o pronunciamento
de Cardoso. Tão logo, porém,
o plano começou a ser anun-
ciado e nenhuma surpresa foi
divulgada, o comercial come-
çou a ceder e o BC recomprou
a moeda a CRS 252,270.

Juros — No leilão semanal de
BBCs, o Banco Central conseguiu
vender apenas os papéis com ven-
cimento em 5 de janeiro, a juros
de 43,94%, contra a taxa máxima
de 43,50% da semana passada. Os
CDBs foram negociados na média
a 4.650% ao ano, com ganho efe-
tivo de 37,95 em um mês.
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RESUMO DAS OPERAÇÕES TVtwkM tipo DBS
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TOr BQLSA PE VALORES DO R|Q ; 
*

VOl.MII
CWIMLote 8.745.943 5.315.497Mercado de Opções  1.402,370 328.499

Mercado à Vista  7.343.573 4.896.997Das 50 açtos compomentes do l-Senn, 13 subiram, 23 caíram, oito
permaneceram estáveis e seis não foram negociadas.

ÚMmQ(cflafte OI* Há um Há um
10.122 10.449 10.281 10.239 -1,7% 10.422 70.791 19.138

AQ6ES DO SENN AQOES FORA DO SENN
Meioree Altas Malorat Altai

Brahma on 35,29% Adubos Trevo pn 35.29%Samitri on 10,00% Mlnupar pn 10.26%*Brahma pn 8.70% Banaapa on .7,73%
Bradesco pna 5,43% Embraer Ant. pna .....7,14%Usiminas pn 4.17% Acesita Part, pn 0.90%Majorat Baixaa Maioraa Balsas
Belgo Mineira pn 9,43% SupergasbrAs pn 9.23%Telesp pn 7,23% # B.Duartc pn 8,05%Cerj on 5,161* • Alpargatas pn 5,80%Light on 4,39% Iplranga Petr6leo 4,21%
EletrobrAs on 4,39% Sargan pna 2,77%
MERCADO A VISTA-LOTE

Tttuftoe tipo DBS Qtd. Fech. MAi. Mki. MM. Oae. I.L% Awo
Prato mi CR* Por Mil A$SoArthur UnfltPN t.100.000 40.10 61.00 40.10 41.00 252005B.Nordma PN 17.000 500.00 500.00 500,00 500.00 EST 3190,06BProgrMsoPN 400 000 13.50 13,50 13,50 13,50 0,07 1683.28Baner) PN 117.020000 6J0 6.20 6,00 6,01 1.50- 143095Blnestado PN 91000000 200.70 208.70 200,70 200.70 Ml 2587 40BanestesON 24000 90.00 90,00 90.00 90.00 180000Barbara ON 32000 300,00 300.00 300.00 300,00 176470Barbara PN 1.021.000 222.00 222.00 222XO 222.00 123401BrumadinhoPN 100000 34.00 34,00 34,00 34,00 1,44- 122038Cwnlg ON 76581.000 356,00 340.00 33040 333.93 1*- 18882.20Cemig PN 240819000 393.00 403.00 380,00 301.15 1.74- 13288,31CeriON 309800000 18,02 19.00 18X10 18,47 5.15- 13384,05Correa RibeiroPN 5000000 310,00 310,00 310.X 310,X 3,33 15600,00Ebtrto PN 48100.000 6.60 6.70 640 8.84 3254.90

Estrela PNFabrica (angu ONFertisul PNFnv-Veicuk* PNFoslertil PNInbrac PNIneparPNIneper Nov PN -flJ.B.Duarte PNMaio Qallo PNMinuparPNOtvebraPNPerdigão ONPrometei PNRandon Pari PNRefrfper PN Bergen PNE-Sharp PNSid.Tubarâo BNSid.Tubarao ONSupefQesbrM PNTauruaPNTelebras ONTelebras PNTelebras PN-RUcar Carbon ONUnipar ANUniparBNUnipar ONUsiminas PNVacchi PNVolec PNWhita Martins ON
PriçoamCM Por AçAoAbcXtalANAcesitaONAcesltaPrtONAceettaPrtPNAdubos Trsvo PNAlpargatas PNAracruz BNB. America Sul PN -Q-B Brasil ONB Brasil ON-RB. Brasil PNB Brasil PN-RBCred-Naciona PNBamerindus ONE-Bamertndua Par ON E-..Bemerfndus SegONE-.Bamerindus Seg PN E-.BarespaONBenespePNBangu OessnON

Old. Fid). Mil Mill. MM. Ok. I.L.% Ano
4005000 410.00 426.00 410.00 425.98 2,50 3155.40359000000 13.61 13.51 13,51 t3.51 136.101215000 115.00 115.00 105.01 113.23 0.01 2064.356000 370.00 370.00 370.00 370X10 2027.06500 000 313.00 31300 313.00 313.00 0.97 1081.01100000 300.00 300.00 300,00 300.00 3529,41180000 220.00 220,00 220.00 220.00 2.21- 550553100000 207.00 207.00 207.00 207,0025000 400.00 400,00 400.00 400.00 8.04- 7311,2750000 140.00 140.00 140.00 140.00 4057.97110000 43,00 43,00 43.00 43.00 1 0.26 2190.872000000 67.00 68.00 67,00 67,50 1.46- 1125.0060 000 89,00 88,00 89,00 89.00 2542.8550000 6000 60.00 60.00 80.00 4000.002500000 141.00 141.50 141.00 141.30 1,39-1000000 235.00 235.00 235.00 235.00 7120.27500 000 175.00 175.00 175,00 175.00 2.76- 4624.736.000 280,00 280.00 280.00 280.00 EST 1735.895860X000 88.51 91.00 87.00 88.58 001 1652.6158 000 000 79.99 7999 77.00 78.31 1461.00228000 11800 11800 117.50 118.00 922- 2243 34200000 90.00 90/0 90.00 90.00 2.16- 3597,127078000 7000.00 7351,U 7000,00 7133,72 3.44- 6622.288.954.000 8910.00 9100.00 8860.00 9028.62 0.98- 4349.89108000 3200.00 3300.00 3200.00 3282.591583000 272.01 272.01 266.00 269.43 4.22 2957.515000000 13.15 1320 13.15 13,19 1.93- 2026.113102.577.000 13.75 13*1 13.49 13.59 EST 1969,7510.000000 1650 1620 16,20 16.20 3039.39179410000 175.00 175.00 166,00 168.54 4.17 3398.86440000000 0.31 0.31 0,29 0.30 EST 15000,0010000 000 10.71 10,71 10.71 10.71 0 09 5355,00921 447.000 57.00 57.00 56 00 56.37 1,42 2660.45

AcAo2000 80.00 80.00 8000 8000 665 6722.6813390000 65.00 65.00 65.00 6500 2.96- 1940.291922000 62.00 62.00 60,00 61,90 2476.006850 000 62.00 62.00 57.00 61.76 6.88 462.652000 2.30 2.30 230 2.30 34.50 1210*61328 000 32.50 35.00 32.50 34,87 6.81- 5112.9080000 543.00 S45.00 5430O 543.75 2411.301000 66.50 65,50 65,50 65.50 0.75 2733,721 106000 2.68 2.70 2.44 260 0.76 21487615000 2.60 260 2.41 2.4615553000 3.05 3.10 2.90 301 0.99 2320.618621000 2.95 3.00 2.82 2.9025 000 3.78 3.78 3.78 3.78 4344.829000 5.00 5,00 5.X 5,00 1.83 2747,25674000 3,95 3,95 330 3,96 3,67 2515,92100.000 3.10 3,10 3.10 3.10 2.99 2870,3722.000 3.05 3.10 3.05 3,09 1,33 3M6J956.000 1.96 2.X 1.96 1.97 7,14 2826.684.779.000 1.90 1,95 1.89 1.91 MS- 2329.26388.000 0:88 0.86 0.86 0.66 194.11

DtutootipoDM

Bangu Oesen PNBalgo Mineira ONBeJgo Mineira PNBic C*'oi BNBradaKoONE-Bradesco PN E-Brahma ONBrahma PNB Caemi Minereca PN..Cal Leopoldina AN -O*...Cat Lsopoldina ONCespONCespPNCevai PNCofapPNConst A lind PN ....*Cosigus PNCtm CitrusPNDocas PN
Eletrobras BNEletrobfss ONEmbfS«r AntPN -EEnersul BNHering Cia PN
Inds.Romi PNIpiranga P.Nov ON -R.„.Ipiranga P.NovPN-B.„.Ipiranga PatONIpiranga PeiPNItapPNItaubanco PN E-Light ONLoj Americanas PN -E-...

B Mangets PNMannesmsnn ONMannwmann PNMendes Jr BNMetal Leve PNMineracao Amap PNMonteiro Aranh ON -E..
Nacional ONE-ENacional PNE-EOsaPrt PN
Papel Simeo PNParaibuna PNParanapanema PNPaulista P.LuzONPettobrasONPetrobras PNPetroflexPNPatroquisaPNPireill Cabos ONPolialdenPN

Old. Fach. Mia. Mln. MM. Oac. I.t,Ano
403000 1.X 1.X 1.X 1.U 311.763 OX 27.X 27,90 27,90 27.90 130.436000 24.X 24.30 24.X 24,10 9.46- 1434,522 050 OX 0.70 0.70 0.68 0.66 EST 4000.0034000 6.25 6.25 6.20 6.21 3.99 3610.463267000 6.X 680 6.50 6.70 5.28 3072.836000 53.X 53.X 47.99 48.83 10.39 2443.94356 OX 50.X 50,00 46.50 47.68 8.67 2868.15102 OX 17.X 18.10 17.X 18,00 225000631 OX 689 6.90 6.80 6.87 1,00- 6325.58IX OX 7.X 7.X 7.X 7.X 6066.952OX 310.X 310.X 31000 310 3.33 1 7222229 OX 325.X 325.X 325 325.X 112068930. IX OX 1.20 1.25 120 1.24 1823.5210 X0 3.X 3.X 3.90 3 90 0.25- 3900,0014000 2.70 2,70 2,70 2.70 1256,612X0 5 JO 5 30 5.X 5 30 5.79 1986 011X0X 10.35 10.35 10.35 10.35 100 X1640X 3,02 3.02 2.60 266 237500

6870000 37.X 39.50 3680 37.96 3.41- 4838216 517 OX 37.X 39.X 36 37.72 4,41- 9797 40OX 15.X 15.X 15.X 15,X 7.07 21428571 191000 46.X 46.00 44.50 44 98 3 35 98 3581.0X 1.64 1.64 1.64 1.64 4315.78
X.0X 4.20 4.20 4.20 420 93333OX 1,10 1.10 1.10 1,103.576 OX 1,70 1.70 1,70 1.7028 OX 1,40 1,40 1.28 1,37 10538.4616563X0 1,62 1.90 1,78 1,81 4,70- 95263115000 5.X 5.00 5.X 5.X 1666.6680X 43.X 43,01 43.X 43.X 1,15 248124936 OX 63.10 66.50 63.X 64,79 4,40- 12388143.6X.0X 44.X 44.X 43.50 43,72 576781OX 7.70 7,70 7.70 7.70 -. 41847820X 235.X 235.00 235.X 235.X 1673782000 200.X 2X.X 20000 2X.X 2277 X5 OX 3.21 3.21 3.21 3.21 2360.295X0X 11.X 11.00 11.X 11.X 2111,321.030X0 0.76 0,77 0.75 0.76 1,33 1727.279100X 2,24 2.24 2.24 224 2800.x640 OX 14,70 14,71 14,51 14,61 0,06- 5751X93 OX 14.50 14.51 14,50 14,61 1,33 6227 46120X.QX 1,86 1.88 1 88 1.88 ge'9428 OX 4.50 4,50 4,40 4.49 0.21- 170752170 OX 1,15 1.15 1,15 1.15 3382.352746X0 3.65 3.94 350 3,86 1,11 3I63.8J1211X0 11.20 11,50 11,20 11.2$ 2,66- 22117,64344 OX 20.X 20.X 19.X 19.92 0,04- 11318,1819363X0 3050 32.X 3020 30.93 1.95- 9205.351X0 24.X 24.X 24.X 24.X 2.08 973.235.0X 6.X 8.05 605 6.06 0.97- 4172,417.000 6.40 6 40 6.40 6.40 0,15- 3047,617.0X 4,50 4.X 4.50 4.51 4465.3418.GX 8.31 8,31 8,31 8.31 2012.10

Títulos tipo DBS Otd. F«ch. MAx. Min. MM. OK. HL~

B Samitri ONSamitrl PNSid Informatic PNSid Nac.Leilao ONSouza Cru/ON
Tal.S.Campo ON....Tel.B Campo PNTelebrasilia PNTelepar ONTeleparPNTeierjONTelerJ PNTelesp PNUnibanco BNUntbancoONVale Rio Doce PN...

B Zaninl AN
EmprMM rnn sltiaaçio «aptelal

Hering BrinqPN 440900000 1.25Lojas Harlng PN 1.0X 64,90LumSPN 100000X 60.X
B Total 7343249000

51.000 11.00 11,00 10,00 10.06 9.895041000 7.20 7.20 7.00 7.20 2.71240000 0.75 0.75 0.66 0.70 2.747.150000 5,60 5.70 5,50 5,60 1.05-1000 1765.00 1765.00 1765,00 1766.00 1.93-3 000 36.00 36,00 36,00 36.003 000 39.00 39.00 39.00 39 005000 56.00 56.00 56.00 56.00 1.80148 000 65.50 C6.50 64,00 65,60 0.46-424 000 61.90 64.00 60.00 62.03 3.14-456000 11.30 11,80 11.21 11.57 1.81-155000 12.01 13.00 11.70 11,88300 000 77.00 77.00 77.00 77.00 7.23-6000 16.01 16.01 16,01 16,012000 17.00 17.00 17.00 17.0052504000 20,30 20.70 19.90 20 27 1.97-
5 000 1.90 1.90 1.50 1 66

209J.Q25833.3348RSW
W.Qfrj

1.25 1.20 1,2464,90 64 90 64.9060.00 60.00 60.00

100.00

'8MOyO
1033035771428831533
,.4?fo85flJ5862.06" '2834900-,
416000 * •ZhZiO

TicCÍ4.17 41333,33432666'<10000.00•inwi

MERCADO DE OPÇÕES
PraçoéaTMtaüpoDn Uriaa Cure. ÚH. Prêmio

MM.

CLT
CLW
CLG
CLK
CLHCLJ

fmCR»p«rmllaç»aa
Cemig PN
Cemig PN
CerjON tCerj 0N
Sid.TubataoBNSid.Tubarao BN
EmCRI^oraçio
Eletrobras 0NPetrobras PN

Vala Rio Doce PN

399.58 19600 53.00 53,M 53.M 53,00 T03S •
479.58 26000 17.99 19.X 17.99 18 03 ."46816.X 90000 5 00 5.95 5.00 5.10 *5924.M 579 000 1 00 1.30 0.90 1.0580 00 55 000 21,X 21.00 1S.X 1861 1023.100.W 247 000 5,52 7,M 5,W 5.74 Uie'S

CLI 52.X 1600 0.40 0.40 0.40 0,40
CLI 29.00 3 500 5.50 5.50 5.50 5,50CLC 18,00 100 4,50 4.50 4 50 4.50CLF 20,00 200 2.60 2.85 2.60 2.82
CLH 22.X 107.320 1.20 2.00 1.20 1.44
CIJ 24.X 269050 0.45 0.65 0.40 0.51
CIM 28.X IX 0,20 0.20 0,20 0.20
CLN 30.X 3900 0.10 0.12 0.09 0.10
Tolal 1.402370

19*250
4s..

393 .
"Q

ile?

ANTECK SEU HM Ml

• FAÇA SUAS COMPRAS COM O CREDIVERDE

ANO.

BANERJ
BANERJ

INFORME-SE NO BANERJ

í5!t>

Z*7

feto1 BOLSA DE VALORES PE SÃO PAULO

RESUMO DAS OPERAÇOES
Tltuloa i-i

flMi «"¦ M'" Mèd. Mta. Fech, Oec,

Lote Padrão
Concordatárias
Direitos e Recibos
Fundos e Certillcados
Opções de Compra
Opções de Venda
Fracionário
Total Gerai
Índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
Índice Bovespa Mínimo

Otd*. Valor
TH. «In CRt

18.263.906.271 27.124.908.245,63
534.713.000 20.496.819,49

3.630.000 9.816.200,00
10 65.000,00

9.202.100.000 3.265.624.693,00
374.000.000 5.040.823.345,00

11.997.872 110.425.897.55
28.390.347.153 35.572.160.200,47

29.365
29.296 (-1,0%)
29.803
28.989

Das 48 ações do BOVESPA, 19 subiram, 22 caíram, três permaneçam
estáveis e quatros não (oram negociadas.

O MERCADO BOVESPA
Otc. Pre^e Oec. Prefo

<%> <*>MaieceeAttae MalereeAttas
Moto Pe?as pn 33,3 2.00 Cimttaupn 12,0 65,00Baptista Sil pn 30.0 65.00 Paranapanema pn 10.1 3,80
Banrlsul on 28,5 450,00 Estrela pn 8.4 435.00
Caiuapnb 20.0 0.60 Brahma pn 6.3 49.99Wegpn 20.0 60.00 Metal Levepn 4,5 11.50
Milortilaiiai Maloree •alias
Sade Vigesa pn 19.1 5.50 Brasilon 9.0 2.50Metisapn 18.9 300.01 PelrobrAspn 5.3 30.10
FertibrAspn 14.5 85,00 ElotrobrAs pnb 5.1 31.00
Real Part on 9.5 190.00 Telesp pn 4,9 77.00
Brasil on 9.0 2.50 Brasil pn 4,6 3,05

MERCADO A VISTA
Min. Mèd. Mâx. Fech. Osc.

Aceslta ON INT 40 000 65,00Acesita PN 540 000 60,00Acos VIII PN INT 100.000 42,30Adubos Trevo PN 2.000 2,30
AlbarusON 10 000 365.00Alpargatas ON 50 000 39,00Alpargatas PN 240.000 34,50Amadeo Rossi PN 3.100.000 300,00
America Sul PN 193 20.000 66.00America Sul PN P93 10.000 65,00Antarct Nord PN • 16.000 180,00Antarctic Pb PNA 50.000 42,00
AntarcticaON 240 34.000,01AntarcticaPN 20 27.001.00Aquatec PN 1.130.000 0,57Aracruz PNB 70.000 544,00ArnoPN 77.000.00
Artex PN 1000.000 0.66
Avipal ON 23.400.000 370,00
Azevedo PN 40.000 5.8o
Bamerind BrONED... 170.000 5,00Bamerind Par ON ED 500.000 3,95Bamerind Seg PN EO.... 400 000 3,00Band C F Inv PN 3.000 40,00Bandeirantes PN INT 67.000 8,80Bandeirantes PN 100.000 8,70
Banari PN 18.800.000 6.20
BanespaON 700.000 Üix)Banespa PN 13.000.000 1,95BanestadoPN* 5 000 000 208.70BanrisulON* 4.143.000 450,00
Banrisul PN 1.107.000 450.00
Baptista Sil PN 1.000 65.00BardellaPN 321 21.000.00
Bcn PN 11.200 000 3.80Belgo Minoir PN INT .970.000 25.11Bolgo Mincir PN 110.000 24.00BemgeON' 1.200.000 230.00
Bcmgo PN 700.000 235.00
Beln PNA" 2.000.000 75.00Bic Caloi PNB 12600.000 0.68Bombril PN 16 000.000 6.65

65.00
56.0041.50
2,30365,0039,00

34,50300,00
66.0065,00

180,0042.0034.000.01
27.001,00

0,57543,0077.000.00
0,66369,99
5.00
5.00•j.95
3,00

40.008,80
8,706,00
2,001.89208,70450.00450,00

65,0019.500,00
3,7024,8024.00

230.00
235,0075,00

0.646.60

65,00 65.0060,35# ,61.0042.03 42.502,30
365,0039,20

34.71318,7166.50
65,00180,0042,00

2.30
365,0040,00
35.00330,00
67.00
65,00180,0042,0034.050.01 35.000,0027.001,01 27.001.010.57 0.50549.27 565.0077.000,00 77.000,00

65,0060,0042,00
2.30

365,0040,00
35,00

330,00
67.0065.00180.0042,0034.000,01

27.001,01
0,59550.0177.000.00

+ 3.4•0.7
+ 6.9+ 1.3+ 2.5+ 1.4+4.7+3,0#
+ 1.5+ 5.8
+ 0.0+ 0.0+ 1.7+ 1.8+6.9

370.17
5.005,00
3.953.0540,00
9.158.70
6.142,00
1.91208,70450,00450,00

65,0021.216.51
3,75

25.1224,00
230,00
235.0075.00

0.666.62

375,00
5.005,00
3,953.1040.00
9.218.70
6,802.001.95208,70450,00

450,00
65,0022.000,00
3,80

25,1524,00
230,00235.0075,00

0,686,65

370,00 -1.3
5.00 + 11.1

,5,00 +2.0
3,95 +-3,9
3.10 +3,340,00 /9.21 +2,3
8.70 +1.16,80 +9.62.00 +3.6
1,89 -1.5

208,70 + 3.0450,00 + 28.5450,00 +12,5
65,00-t-30,020.000,00

3,70 +1.3
24.80 -1.9
24,00 -

230.00 + 5.0235,0075.00
0.65 -4.4
6.60 -0,4

Bradesco ON EOBradescoPNEDBrahma ON INTBrahma PN INTBrahma PNPBrasil ONBrasil PN
Brasmotor PNBrasperola PNABrinq MimoPN Brumadinho PN 
CM A Minar PN ...Cacique PNCaemi Metal PNCaetano Bran PNCaiua PNB 193Camacari PNCasa Anglo PNCbvlnd MecPNCelesc ONCelesc PNA
Celesc PNBCemig ON Cemig PN 
CerjON*CespONCesp PNCevai PNChapeco PN'Cia Hering PNCim ItauPNCimalONCiquine Petr PNA*CofapPN
Copene PNACor Ribeiro PN*Corbetta PN*CosiguaPN.....
Coteminas ONCremer PN
DHBPNDocas PNDuratex PNEberíe PN Economico PNElebra PNEletrobras ON INTEletrobras PNB INTEluma PNEmbraco PNEmbraer PNEnersul PNBEricsson ONEricsson PNEstrela PN*EternitONEucatox PN INTF CataguazesPNA..Fertibras PN'Forja Taurus PN Fosfertil PN Frangosul PNFras-le PNA*Frigobras PNGradiente ONGranoleoPN

Habltasul PNAIguaçu CafeON*Inds Romi ONInds Romi PNInopar PN lochp-maxion PN INT...Ipiranga Dis PNIpiranga PetONIpiranga PetPNIpiranga Rof PNItaubanco ON EDItaubanco PN EDItausa ONItausa PNItautoc PN Kepter Weber PNKlabin PN
LaboPN*Lacesa PN

Lam Nacional PNLight ONLlmasa PNLix Da Cunha PNLojas Americ ON 193Lojas Americ PN 193

6.120.00039 240.000
20.0009 250 00010.000

353000045470.000
2400 0001.0002270 000.00018.100000

700004000
320.000

5.000147.000200000
920 000370.000
368 0005000
266.000100.0001638.90000049 000.000141.000
25800077.400.000

10.000.000
1.080.000
5.1100001.000630.000
5300.0001.110.000

714 0002800 00015.000.000
100.000
10000
61.000675^00

840W)140400.0001.640.000
1.00000033.710000

56.240 0002.000250.000
110000855.00050.200 000200000

5.7000003.000
1.000892.00015370.000

27.000 0006.900.000
1.060 000200.000

600.000115.000120.000
80.000300 000100 0001.000 0004.600 000152.000210.000

1.000.0005C.100.00018.531.000
10.0003.530 000182 000383 0004400 000

5.7000001.000100.000101.000
366 0001600 0002504 0001.500 000
65.000

3000.000

6.256,6053,00
47.0044.00
2,65
3,0551,00

200.001.74
35,00
0.7069.00

18.001.70
0.510.75

30.00
4.1#102.00

95,00100,00345.00
390,0019,00
310,00
325,001,25

77.001.90
58.00225.00

140.003,80
62.49270.00
35.01

5.8030.0010.00
4.10
2,8011,70
6.604,40
0,5038.50

39,002.30150,00
15.7945,00
1.611,40425,00

66,00
75.507,00
89,0089,50

305,002.50
539,001,004,207,504,50
200,004,904.20
218,0044,00

2.21
1.301,87 -1,8540,0043,00

120,00121,00
659.990,70308,00
300,006.350.5066,001.20

0,63
41.5043,50

6,25
6,6053,0047,0044,00
2.503,0050,00

200,001.60
35,00
0.7065.0018,001,70
0,51
0.7529.55
3,99102.00

95.00
100,00
345,00377,0018,00
300,00
315,001.2077,00

1.9058.00
226.00140,00

3.80
62.49270,00
35.015,80
30,0010.00
3,702.8011.50
6.504.40
0,5036,50

37,002.30
150,0015,0044,00

1,50
1.35425,0066,00

75,506,80
85,0087,00

305,002.50
539,001,004,207,50

4,50
200,004,904.20
210,0044,00

2.211,25
, 1.80

1,8540,0042.80
120,00121.00650,000.70
308.00300.00

6.350,5064,501.20
0,6141.5043,50

6.47
6.7453,0048.80

44.00
2.623.0450.11

200.001.66
35.83
0.7068.0018.041.7Ü
0.57
0.7530.26
404102.2495,60

100.06345,00
393,8718,65
309,72324,21

1.2377.00
1,9060.69

225,00140,66
3.9863.42

285,77
35.015,9630.0010,00
3,90
3.0111.65
6.544.40
0,50

38.1937,89
2.30150,00

15,5544,71
1.501,38429,21

66,0075.50
6,8885,3588.70

309,252.50
539,001.004.29

7,504,50
200,004.90

4,23
217,8044.53

2.301,281,82
1,9340,0042,98

121.4012596
657.950.72308,00300.006.35

0,5465.241,28
0.6241,50

43,67

6606,9053.00
50.0044.00
2,65
3.1051.00200,00
1.7436.00
0.7069.0018.601.70
0.600.75

30,504.10103.00
96.00101,00

345.00' 410,00
19.00

325,00328,99
1.2777.00
1,9265.00225.00

141,904,00
65.00290,00
35.01
6.0030,0010.00
4.103.20

12,006.604.45
0,5039.30

39,002,30
150,0016,00
47.001,51

1.40435.00
66,0075,50

7,0090,0089,50
313,00

2.50539,00
1,004,40
7,504,50

200,00
4,904.25

219,0044,60
2.381,30
1,87
2,0040,00

43,00122,00
130,00660.00

0,75308.00300.00
6.350.5566.001.40
0,6341,50

44,00

6.50 +4.0
6.80 +1.4

53,00 +1.9
4i9.ee +6.3

44.00 -
2.50 -9.03.05 -4.6

50.00 -1.9200.00 -1.63 -6.3
36.00 -0.70 «65.00 -7.1
18.01 -5.21,70 /

-0.60 + 20,0•0.75 /
29,55 -4.24.10 +2.5

102.00 -0,9
96.00 -4.0100.00 -4,7

345.00 -1.4400.00 -1.218,90 -0,5
324.00 + 6.2315,00 -3,0

1.24 -0.877,00 =1.92 -0,5

Titulo» Otd. Abi. Min. MM. Mil. F«ch. Oic. Titulo* Otd. Abt.

65.00 + 12.0225,00 + 9,7140,00 + 7.74,00 +2,564,20 +1,9
290,00 + 7.435.01 +0.06,00 +0,8

30,00 ' 3.410.00 "4,00 +5.2
/-3.3

•0.1
-2.2
-3.8•4.3•5.1

•3.2

3.2011.50
6,594,40
0.5037,00

37,002,30
150,0015,00
47,00 + 5,31,50 /1,35 -3.5

435,00 +8.4
66,00 /
75,50 =«•

6,80 -4,0
85,00 -14,5
88,00 -1.1

313.00 -0.6
2,50 -

539,00 -0,1
1,00 ~
4.40 +4,7
7,50 +7,1
4.50 -

200,00 »
4.90 +8.84.25 +1.1

219.00 -0,4
44.60 +1,3

2,38 +8,1
1,25 -7,4
1.80 -3.2
1,95 +8.3

40,00 «
43,00 «

122,00121.00660.00
0.71308,00 +0.9

300,00 -
6,35 +7,6
0.55 r 19,564.60 -3.5
1.40 -7.6
0.61 -3.1

41,50 *1.2
44 00 t-1.1

•2.4-3.2
*-1.4

Magneaita PNAMaio Gallo PN ManahONEDManahPNEDMana&a PN Mangels Indl PNMannesmann ONMannesmannPN
Marcopolo PNBMansol PNMaster PNAMatecPN*Melhor Sp ON Mendes Jr PNA 192Mendes Jr PNB 192MercS Paulo ON INT..,MercS Paulo PN INT...MesbiaONMesbla PNMet Barbara ON Mel Barbara PN Met Duque PNMetal Leve PNMetisa PN Minupar PN Moinho Sant ONMoinho Sant PNMont Aranha ON ESMoto Pecas PNNacional ON EDSNacional PN EDSNoroeste PN'¦OlmaPN

Olvebra PN *.'.
Orion PNOsa PN INTOxiteno PN
PanvelON Panvel PN Papel Simao PNParaibuna PN
Paranapanema PNPaul F Luz ONPerdigão PN Petrobras ONPetrobras PNPetroflex ONPetroflex PNPettenatl PNPeve Prédios ONPlrelliPneu PNPolar PNPolialden PNPolipropilen PNProgresso PN*Prometal PN Pronor PNA*Pronor PNB*Randon Part PN Real ONReal PNReal Cons PNFReal De InvPN

Real Part ONReal Part PNAReal Part PNBRecrusul PNRefripar PN'Rheem PNRioOthonPN
Sade^igeu^j. ^adia Cor»co7X5NSadia Concor PNSadia OestoPNSalgema PNBSamitri PNSansuy PN Sergen PN Sharp PN Sid Informal PNSid.Nacional ON SOFSid.Pairy» P*|Sid.Riogrand PNSid.Tubarao ON Sid.Tubarao PNA*Sid.Tubarao PNB*Sifco ONSifco PN.....

Simesc PN Solorrico PNSouza Cruz ON

Mèd. Mâx. Fech. Q«cs v
3.000.00060000

100.000100.00016685000
100.0001.000

50001.000
10.0001000850000

302.000100.000
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A peça chave do plano é
o ajuste fiscal, que

depende agora do Congresso

•••
Economistas elogiam a

preocupação do governo
em não quebrar contratos

Economistas aprovam o 
plano 

de Cardoso

¦j Ajuste é considerado equilibrado e com boas chances de sucesso, principalmente por não ter choques ou quebra de contratos

Isto porque, a Unidade RealLUCILA SOARES

j Quem se empolgou com o Pia-
nq Cruzado, ficou revoltado com
a;perda de 26% no salário do
Plkpo Bresser, desconfiou do Pia-
nó Verão e viu o dinheiro evapo-
rajr.no Plano Collor, pode ter
aqbpdo o plano de estabilização
aijiínciado ontem pelo ministro
Féijiando Henrique Cardoso es-
trjinho, no minimo sem emoção.
Hpje não é o day-after de nada: os
crU^eiros reais continuam aplica-
dós onde estavam, rendendo a
mçáma coisa, a política salarial
não mudou, não tem tablita, nin-
guém prometeu inflação zero no
mw<que vem. E não existe data

F

~E 
exatamente isto que faz os

economistas considerarem o pia-
no.bom. "É completamente dife-

liip WMWÂ mm*

Antônio Carlos Magalhães
Governador da Bahia

'"O aumento de 5% na alíquo-
tados impostos é inaceitável e
cortar em 15% o Fundo de Parti-
cipação dos Estados é um crime
para a Bahia e para o Nordeste.
Esse Fundo de Participação é
umá maneira de compensar os
problemas dos pobres nordesti-
nos. E numa época em que a seca
é inclemente e o apoio do governo
federai é muito reduzido."

Murilo Braga
Presidente da Associação Na-

cional das Instituições do Merca-
do Aberto—Andima

"As instituições poderão ade-
rir ao novo indexador, mas tudo
depende da credibilidade, da qua-
lidade do indice, do apoio do
Congresso e da sociedade. Além
disso, o indexador não pode redu-
zir os ganhos nas aplicações fí-
naijeeiras."

*
Lety Nogueira

presidente da Associação Bra-
sildr^de Supermercados

"Esse aumento de 5% nos im-

postos, apesar de pouco significa-
tivõ, implica em custos maiores
pafa.as empresas. O setor privado
já está trabalhando no limite. O
aumento de impostos pode acar-
retar, sem dúvida, o repasse des-
sesiustos para os preços."

Tbeóphilo de Azeredo
Santos

Presidente do Sindicato e da
Associação dos Bancos do Rio' "O' ministro Fernando Henri-
que atacou o que é fundamental,
que é zerar o déficit público. O
que não dá para compreender é
pôr que a oposição insiste em ser
contra. Se acha que vencerá as
eleições do ano que vem, tem mais
é que torcer para que o plano dê
certo. Só chegaremos à estabiliza-
ção se a sociedade apoiar."

rente dos outros planos, porque
começa pelo ajuste fiscal e só exis-
te se o ajuste for feito", aplaudiu
Cláudio Considera, diretor de
Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), con-
fiante de que o Congresso aprova-
rá o Orçamento: "Ninguém

agüenta mais".
José Júlio Senna, ex-diretor de

Política Monetária do Banco
Central, Luiz Roberto Cunha e
Edward Amadeo, da PUC-RJ,
não estão tão seguros da aprova-
ção, mas também têm certeza de
que o plano começa por onde tem
que começar. E concordam em
um outro ponto: a formulação do
programa em etapas aumenta as
chances de sucesso e evita seqüe-
Ias como as deixadas pelos planos
que tentaram eliminar a inflação
de uma hora para outra.

Hélio Garcia
Governador de Minas Gerais
"O 

plano econômico caminha
no rumo certo, propondo o ajuste
fiscal e a busca da estabilidade da
moeda. Cabe a todos os segmen-
tos da sociedade apoiar o esforço
do governo federal, na medida em
que o combate à inflação é condi-
ção necessária à retomada da ge-
ração de empregos e da proteção
do rendimento dos segmentos
mais pobres do pais."

flri

Antônio Ermírio de
Moraes
Diretor-superintendente do
grupo Votorantim"É 

preciso colaborar com
o governo, aceitar aquilo que
não for absurdo e eu tenho a
impressão que nesse plano
não há nada de absurdo. Os
planos radicais não deram
certo. O Brasil, que era um
país produtor, passou a ser
um país comerciante."

Fernando Wrobel
Presidente da Ademi

"A criação da UVR não mexe
com o mercado imobiliário, que
só será aquecido com a retomada
do crescimento econômico e do
poder aquisitivo da classe média.
Na prática, o que poderá aconte-
cer é o mercado ter duas bases de
indexação: o dólar, para um de-
terminado tipç de comprador —
de classe média para cima — e a
UVR, que obviamente será o úni-
co válido para o saldo devedor."

de Valor (URV), novo indexador
que refletirá a inflação corrente,
só existirá se o Congresso aprovar
o Orçamento; e a nova moeda só
será criada quando, e se, a econo-
mia estiver acreditando na Unida-
de Real de Valor (URV). Para

que isto aconteça, o governo vai
ter que fazê-la confiável. A confir-
mação de que os impostos serão
atrelados à URV foi bem recebi-
da, como um sinal de que real-
mente não haverá surpresas.

Existem dúvidas sobre vários
pontos, principalmente em rela-
ção aos salários: a lei atual tem
que ser modificada em algum mo-
mento para permitir que as em-
presas negociem a indexação dos
salários à URV.

Arthur João Donato
Presidente da Fiijan

"O mérito do plano é a sua
simplicidade. É um projeto que
impõe sacrifícios aos contribuin-
tes e à população, mas marca o
início de um período de regenera-
ção da economia. O ministro re-
conheceu que o controle da infla-
ção está no equilíbrio
orçamentário e em conseguir ze-
rar o déficit. O problema será a
aprovação no Congresso."

Albano Franco
Presidente da Confederação

Nacional da Indústria"A 
principal qualidade do pia-

no é reconhecer que sem o ajuste
fiscal não será possível ter sucesso
nas medidas posteriores. É funda-
mental que as negociações não
reduzam o objetivo principal do
programa que é a eliminar o défi-
cit. O plano tem a qualidade de
não repetir experiências como
congelamento de preços."

Humberto Mota
Presidente da Associação Co-

mercial do Rio de Janeiro
"Pela 

primeira vez tivemos um
plano sem surpresas. Seu mérito è
resgatar a confiança dos brasiiei-
ros na sua moeda, depois que o
déficit for zerado. Só é negativo o
aumento de 5% nos impostos, já
que o caminho para arrecadar
mais é combater a sonegação e
ampliar o universo de contribuin-
tes."

Emílio Julianelli
Presidente da Associação Bra-

sileira das Empresas Importado-
ras de Automotores

"Vemos a criação da UVR co-
mo uma dolarização com outro
nome, pois o que o ministro Fer-
uando Henrique deu a entender é
que a UVR vai acompanhar o
dólar. Então para nós não muda
nada, porque já trabalhamos com
o dólar como indexador e para
importados este será sempre o pa-
râmetro."
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FATO RELEVANTE

A Embraco, empresa associada à Brasmotor, adquire da Whirlpool
Corporation uma indústria de compressores herméticos na Itália.

A Brasmotor anunciou hoje que sua associada, a Embraco, chegou a um acordo preliminar
para adquirir da Whirlpool Corporation uma indústria de compressores herméticos para refrige-
ração na Itália.

A transação inclui a fábrica de Riva de Chieri, Itália, onde são produzidos os compressores da
marca "Áspera".

O acordo já foi aprovado pelos Conselhos de Administração da Embraco e da Whirlpool.

O valor da transação é da ordem de US$ 106 milhões. Os termos e condições, que ainda
dependem de acertos finais, serão oportunamente divulgados.

H. Miguel Etchenique, presidente do Conselho de Administração da Embraco e de sua associa-
da, Brasmotor, informou que a compra vai assegurar à Embraco uma maior presença na
Europa, atualmente o maior mercado regional de eletrodomésticos dò mundo, consolidando
assim uma presença global para os produtos Embraco.
"A aquisição da fábrica de Riva de Chieri, com altos padrões de qualidade, similares àqueles da
Embraco, vai permitir uma importante distribuição de custos e irá alavancar conhecimentos téc-
nicos sobre uma base industrial mais abrangente. Ela representará um grande passo no senti-
do de melhor servir à nossa clientela internacional", disse Etchenique.
"A operação, uma vez concretizada, será conduzida sem que afete as atividades da unidade da
Embraco em Santa Catarina. Os planos de investimentos previamente aprovados para a fábri-
ca de compressores de Joinville serão cumpridos na sua totalidade", acrescentou.

David Whitwam, chairman e presidente da Whirlpool Corporation, disse que a transferência da
linha de compressores da Whirlpool européia para a Embraco "reforçará o forte e produtivo
relacionamento de 36 anos existente entre a Whirlpool e a Brasmotor".

A Whirlpool detém uma participação minoritária na Brasmotor S.A. e também participa minorita-
riamente do capital social da Brastemp S.A., da Cônsul S.A. e da Empresa Brasileira de
Compressores S.A. - Embraco. A Brasmotor, por sua vez, é acionista minoritária na Whirlpooi
Argentina e detém participação paritária com a Whirlpool numa empresa de vendas, a Sasco,
que comercializa eletrodomésticos em todos os países da América Latina.

A Whirlpool Corporation é líder mundial na produção e venda de eletrodomésticos de grande
porte. Sediada em Benton Harbor, Michigan, possui fábricas em 11 países e comercializa seus
produtos, sob 10 conhecidas marcas, em mais de 120 países.

A Brasmotor é uma da maiores empresas holding de capital aberto do Brasil e seus investimen-
tos incluem as principais indústrias de eletrodomésticos na América Latina.

A Embraco é uma das líderes mundiais na fabricação de compressores herméticos de refrige-
ração, com uma produção anual acima de 9 milhões de unidades. Sua clientela, conquistada
em 16 anos de presença no mercado externo, está hoje em mais de 60 países.

A sede e a fábrica da Embraco estão localizadas em Joinville, Estado de Santa Catarina.

Em 7 de dezembro de 1993.

Brasmotor 5.A. ^ Embraco
Empresa BrasiMra d* Compressores S.A.

H. Miguel Etchenique
Presidente do Conselho de Administração

*. Esta informação está sondo divulgada simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália.
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Êxito depende do ajuste

DENISE NEUMANN
SÃO PAULO — Sem a aprova-

ção pelo Congresso Nacional das
medidas de ajuste fiscal, o plano
anunciado ontem pelo ministro
Fernando Henrique Cardoso não
tefâ sucesso na interpretação unâ-
nime de cinco economistas. Se
conseguir convencer os parlamen-
tares da necessidade das medidas
fiscais, o governo terá vencido o
primeiro desafio embutido no
programa de estabilização da eco-
nomia e controle da inflação pro-
posto ontem. Depois do ajuste, o
segundo desafio da equipe econô-
mica será transformar a Unidade
Real de Valor (URV) em unidade
de" trocai ou seja, em moeda de
fato. Esta etapa depende da credi-
bilidade que o indexador conquis-
tar junto aos agentes econômicos.

Para o economista Juarez Riz-
zieri, da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe), as
medidas indicam que o governo
caminha para a adoção de uma
âncora cambial de fato, apesar
das negativas. Na sua análise, o
câmbio é o único instrumento real
que o governo possui para dar
credibilidade ao novo indexador.

Choque — Já Sideval Aroni,

presidente do Sindicato dos Eco-
nomistas de São Paulo, acredita
que a quebra de contratos já esta-
belecidos será uma medida neces-
sária na transição do URV-inde-
xador para a URV-moeda. "O

governo precisará lançar mão do
congelamento de preços e salários
pSra acabar com a memória da
inflação ou não conseguirá suces-
so com as medidas anunciadas",
avalia Aroni. Para os dois econo-
mistas, o ajuste fiscal é fundamen-
tal na execução do novo plano.

Para Carlos Luque, presidente
da Ordem dos Economistas, o go-
verno precisará manter a econo-
mia desaquecida e as taxas de ju-
ros altas, caso contrário suas
medidas não surtirão efeito sobre
a inflação. "A 

peça chave do pia-
no é o ajuste fiscal", diz, acrescen-
tando que a fase de transição do''
indexador em moeda também se-
rá delicada. Os números do corte
no Orçamento foram considera-
dos consistentes. José Roberto
Cunha, presidente do Conselho
Regional de Economia, considera
boa a idéia do plano, mas ponde-
ra que ela depende muito da ade-
são dos agentes.
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PROTECTUR

APRESENTA 0 SERVISAFE,

0 SEU CAIXA ELETRÔNICO
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Esse é sem dúvida o seu melhor investimento do
momento. A tecnologia PROTECTUR desenvolveu e
aperfeiçoou a linha SERVISAFE, os mais avançados
cofres eletrônicos e mecânicos a baixos custos. Conforto
e privacidade ao usuário, personalização de códigos e
total simplicidade operacional.
Perfeito para escritórios, residências, estabelecimentos
comerciais, hotéis ou onde quer que se precise. Sucesso
absoluto em todo o mundo com mais de 100.000
unidades já instaladas. Disponível em três tamanhos.
A segurança que você precisa dia e noite.
Solicite maiores informações pelo telefone
(021) 264-7636 ou via fax (021) 254-2238 ou faça
uma visita à PROTECTUR.

ServiSafe°
O lugar mais seguro do seu dia-a-dia.

DDrtTCrTi IR Rua Professor Gabizo, 347
rnU I CO I un CEP 20271-065-Rio de Janeiro-RJ
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Telebrás vai decidir hoje se a

a concorrência será suspensa
- Empresa adiou o julgamento sobre os dois recursos da NEC•In TWITWSN A • imAm ...

NEGOCIOS & FINANÇAS JORNAL DO BRASIL

são PAULO — A comissão de
licitações da Telebrás adiou para
esta tarde sua decisão sobre dois
recursos administrativos impetra-
dos pela NEC do Brasil visando
suspender a licitação para compra e
fornecimento de 720 mil linhas e 55
mil centrais telefônicas nos próxi-
mos dois anos. Em princípio, o jul-
gamento deveria ter sido ontem,
quando se encerrou o efeito dos
recursos que suspendeu a abertura
das propostas das empresas concor-
rentes por cinco dias.

Além desses recursos, a NEC
mantém ação na Justiça Federal de
Brasília com o mesmo objetivo. A
empresa alega que a STC Teleco-
municaçòes, do grupo Machline e
representante da norte-americana

AT&T, participa irregularmente da
concorrência, na qual também es-
tão inscritas a Equitel, a Ericsson e
a Alcatel.

Cartel — Já o presidente da
AT&T Networks Systems, Antonio
Carlos do Rego Gil, garante que as
iniciativas da NEC, com apoio da
Equitel e Ericsson, são uma tentati-
va de manter o que chama de carte-
lização do setor de fornecimento de
equipamentos de telecomunicações
ao governo a preços acima do mer-
cado internacional. Denúncia que é
respondida pela NEC com uma
acusação de tentativa de prática de
dumping por parte da STC.

O que está em questão é um
grande negócio envolvendo cifras
ao redor de USS 200 milhões e que

está sendo abalado com a presença
da AT&T. Enquanto as empresas
que estão no mercado querem que a
concorrência leve em conta a Lei de
Informática, que dá preferência a
produtos fabricados no Brasil, a
AT&T quer que a vencedora seja
escolhida pelo menor preço.

? O governo paulista fecha hoje
acordo entre a Eletropaulo e empre-
sas privadas para a implantação no
estado de uma rede de comunicações
por fibra ótica. Com o novo sistema,
calcula-se que o faturamento anual
da Eletropaulo pule dos atuais USS 3
milhões para cerca de (JS$ 15 mi-
Ihões. O sistema pode ser integrado à
transmissão de voz e dados, tevê a
cabo, consultas a agêitcias bancárias,
telefonia e fax.
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Álvaro Cunha: lucro reverte prejuízos de USS 2,3 milhões em 92

Delfim Netto vai recorrer contra 
| 

Unipar. tem bom lucro

anulação do acordo BNH/Delfm
SÃO PAULO — O PK-minictrn — . _

Deita Nenovai rZoZ^jT SwT.'d' 
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tença da Ia Turma do Tribunal Re- nelo TribunaMfi Pnnlih?h 5 ^ Sue a a,e8açao de que os bens
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por Mariano Gonçalves Nelo para ção concl» pela sua SlHTe

siderou ilegal a operação.
Dano — Para que uma ação

popular prospere, é preciso que se
prove que houve dano ao patrimô-nio, e neste caso não houve dano
algum", disse ele. Delfim Netto
afirmou que o caso está "rodando"

*¦""* ui.mgaua uiimii, us ha cinco anos e que tudo já foi
ex-ministros Delfim Netto e Emane aprovado pelo Tribunal de Contas.
Galvêas afirmam que vão opor em- "Na verdade, nós não fizemos estabargos a decisão da Io Turma do operação; ela foi realizada pelo
j r determina o pagamento BNH e com avaliações do BNH"de CrS 54 bilhões antigos à Caixa destacou. "Os três ministros fize-
.a'' ^ cx-roipis- ram apenas o seguinte: disseram wuwuosaemoto-propnoleitospe-

de au?ToCíSlnSTeJÍ-0 qUe * houvesse reforÇ° de garantia lo juiz, que não entendeu a opera-de que a operação de daçao em a operação poderia ser aCfcita." • ção"

* wu X 'VIV/ puiu
tornar nulo o acordo entre o BNH
e o Grupo Delfin. "Tudo isto é um
lamentável equívoco. A operação
foi liquidada e o fato mais interes-
sante é que o promotor deu parecer
favorável e o relator que examinou
cuidadosamente o processo tam-
bém", afirmou Delfim. Ele disse
que recorrerá ao Pleno.

Em nota divulgada ontem, os

* — . w (y.vi/IVlHU UW WU1"
rupção. Está-se discutindo apenas
um problema de avaliação que na-
da tem a ver com os ministros.
Mesmo assim, a operação foi liqui-
dada com lucro para o BNH."

O ex-ministro insistiu que o
BNH não foi levado a prejuízo: "Se
tivesse prejuízo, primeiro seria pre-
ciso prová-lo. Então a ação é con-
tra quem? Contra quem fez a ope-
ração! Isso é fantástico", ironizou.
Ele afirmou que a condenação em
primeira instância se deveu "aos
cálculos de moto-próprio feitos pe

Resultado de
US$ 8 milhões
em nove meses

0 
grupo Unipar, que vem
passando por um profun-

do processo de reestruturação e
concentrando suas atividades no
setor petroquímico, teve um lu-
cro líquido de USS 8 milhões
nos primeiros nove meses deste
ano, revertendo um prejuízo de
USS 2,3 milhões obtido no mes-
mo período do ano passado. Se-
gundo o vice-presidente executi-
vo da empresa, Álvaro Cunha,
esse lucro não é proveniente de
resultados operacionais e sim da
venda de participações acioná-
rias e equivalência patrimonial.

Cunha ressalta que o resulta-
do operacional foi negativo de-
vido à péssima performance da
Poliolefinas, na qual a Unipar
tem 49% de participação. Esta
empresa teve um prejuízo de

USS 17 milhões de janeiro a se-
tembro deste ano, contra um lu-
cro de USS 5,7 milhões no mes-
mo período do ano passado. "A
Poliolefinas, depois que foi pri-
vatizada, está dando prejuízo.
Isto devido ao alto preço dj ma-
téria-prima", disse Cunha, res-
saltando que o problema da Po-
liolefinas é o mesmo que a PQU
enfrentaria se fosse privatizada
com as regras atuais do preço da
nafta.

A Unipar é um conglomera-
do de 12 empresas e sua compo-
sição acionária é formada pôr
39% do capital votante nas
mãos da Odebrecht e o restante
do grupo Vila Velha. Há um ano
o grupo vem vendendo suas
parteipações em empresas não
afins com o setor petroquímico.
Nestacno foram vendidas a Ca-
puava, produtora de negro fumo
(matéria-prima para produção
de borracha), Cirpress e Control
da área de informática.

para cambia
Já foi entregue ao Banco Cdn-

trai o projeto elaborado pela Ás-
sociação Nacional das Institui-
ções do Mercado Aberto
(Andima) que vai permitir que
outras instituições, além do BC,
possam arbitrar diariamente;as
taxas de câmbio. Com isso, se-
gundo o presidente da Andima,
Murilo Braga, os riscos com essas
operações serão reduzidas e o
mercado poderá se internacionali-
zar. A diretoria da Andima pre-
tende discutir o projeto, que. foi
montado por 40 instituições fi-j
nanceiras, com o presidente do j
Banco Central, Pedro Malan. Ao \
fazer o balanço de final de ano, jBraga, afirmou que muitas insti-;
tuições financeiras tiveram prejuí-;
zos nas operações com títulos pú-:
blicos. - ::

1

Fiat critica í

aumento do j

ICMS em 94 \
SÃO Paulo — A Fiat,estáí;

preocupada com a decisão io
Conselho Nacional de Política:-
Fazendária (Confaz), de rediizir, •
a partir de abril de 1994, a isenção
do ICMS incidente sobre os veí-;
culos. Atualmente a alíquota é de !¦
12% e, até o final do ano que^vem, deverá retornar aos antigos i
18%. Essa decisão, adotada em!
setembro, poderá ser ratificada ide!
vez amanhã, durante a última;
reunião do Confaz em 1993.

"Embora o efeito dessa medi-
da só venha a ser sentido a partirde janeiro de 1995, bem antes* Já"terá afetado o planejamento da
produção, volumes de vendas, in-
vestimentos e níveis de emprçgjí
previstos pela indústria automòtfc^
va no acordo setorial", alertou
Célio Batalha, diretor de Assun-
tos Corporativos da Fiat. . j

FOCO JB

Carícias, beijos, namoro

e, afinal, bom casamento

PATY POS ALFERES

Josemar Ferrará

Agricultura e turismo já vivem
uma espécie de namoro no municí-
pio de Paty do Alferes, realçado
pela Festa do Tomate, realizada
sempre nos mês de maio. Agora, a
relação poderá se transformar em
duradouro casamento, tonde o
maior presente será a volta do
transporte ferroviário na chamada
cidade carinho. As novidades vão
desde a chegada, em Paty do Alfe-
res, do trem azul, que sai de Conra-
do, enuMiguel Pereira, para servir
ao turismo, até a criação do trem
da agricultura, que levará alimen-
tos fresquinhos para o Rio.

O trem azul, famoso pelo trajeto
repleto de belezas naturais, estará
chegando a Paty do Alferes nas
comemorações de seu sexto aniver-
sário, neste dia 15. Um verdadeiro
tour ecológico e cultural: cachoei-
ras, Museu da Cachaça, antigas fa-
zendas e a Aldeia de Arcozelo, on-

A FORÇA DO
NOSSO ESTADO

BANERJ

m| Co«rpanh«a TufismoooEst.»3o do R'O do Jane ro

de se localiza o maior anfiteatro da
América Latina e por onde come-
çou, no Séc. XVII, o povoamento
em Paty do Alferes. A mesma em-
presa tenta a inclusão de uma Ma-
ria Fumaça neste projeto turístico."Daremos ênfase ao turismo ecoló-
gico e ao conhecimento da produ-

ção agrícola local", prevê o secretá-
rio municipal de turismo e lazer
Joaquim Portela.

Com o direito de explorar este
serviço através de convênio com as
prefeituras e Rede Ferroviária Fe-
deral (RFF), a empresa Montmar
Turismo está certa de que a integra-
ção com a agricultura poderá se
refletir no turismo. Quer investir na
criação do trem da agricultura, um
projeto da Secretaria Estadual.de
Agricultura em conjunto com a
Prefeitura de Paty do Alferes. A
idéia é fazer com que os produtos
saiam direto do município para se-
rem comercializados numa área
com 198 mil m2 de galpões desati-
vados na capital.

As maiores vantagens, segundo
o secretário de agricultura de Paty
do Alferes, Carlos Maldonado, são
a redução à metade dos custos com
frete e o fim dos atravessadores.
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Paty do Alferes, município da
Região Centro-Sul fluminense,
aparece como o maior produtor de
tomates do Estado do Rio, com
uma produção em 1993 que deverá
chegar a 37 mil toneladas e 617
hectares plantados. Entre os fazen-
deiros, existe a versão de que o
produto começou a ser semeado no
município na década de 50, por um
imigran te japonês. Verdade ou não,
o certo é que a fama veio mesmo na
década de 70, quando o país tomou
conhecimento de que tinha o seu rei
do tomate.

Antonio José Rosa, o Tolonlio,
aos 67 anos, mesmo sem nunca ter
estudado, conseguiu, nos últimos
20 anos, manter o título graças, se-
gundo ele, a "resistência" de quem
trabalha desde os sete anos. Hoje,
sua produção de 110 mil pés em três
fazendas (duas em Paty do Alferes e
uma em Miguel Pereira) só é supe-
rada na região pela do sobrinho Ivo
de Oliveira, também de Paty do
Alferes, numa fazenda arrendada
em Vassouras (150 mil pés).

^Tomate 
para todo mundo

Maior anfiteatro da América

Trilhos sem uso: só por enquanto

Area: 318 km2
Distância do Rio: 115 quilôme-tros

lar
Distritos: Paty do Alferes e Ave-

População: 21.095
Data de Criação: 15/12/1987
Principais atividades econõmi-

cas: olericultura

A maioria em Paty do Alferes
acha que é hora de criar outras
alternativas econômicas. O municí-
pio fechará o ano com uma boa
produção olerícola, principalmente,
de repolho (9.500 t), pimentão
(1.9001), pepino (1.6001) e abóbora
(1.100 t), e bom desempenho da>
pecuária leiteira (4 milhões 500 mil
l/ano). Mas ainda vive basicamente
da monocultura do tomate, o que
provoca problemas para o produ-
tor como riscos maiores de pragas e
irregularidade de preços. "Hora ele
está com um escort hora está com
um,/usquinha", brinca Maldonado.

A fruticultura de clima tempera-
do será a opção de diversificação
econômica no município nos próxi-
mos 30 anos. Em 1994 serão incen-
tivadas pela Emater-Rio e prefeitu-
ra as plantações de pêssego,
nêspera, ameixa-preta e caqui. O
setor agrícola ganhará mais moti-
vação com a inauguração em breve

• de um mercado municipal no cen-
tro do Io distrito. 'Totonfio': 'Rei do Tomate'não esconde orgulho da produção de 110 mil pês

Criatividade
Sem nenhuma indústria,

Paty do Alferes investe no-
setor com a abertura de
concorrência pública parav
empresas que querem se ins-
talar ifuma área de 60 mil-
m2 no centro de Avelar. Já
está confirmada para breve
a abertura de uma indústritf
de laticínios e a possibilidSr»
de de uma indústria de be-
neficiamento de tomate."Procuramos alternativas*
econômicas com criatividâ-í
de", ressalta o prefeito, Ale-
xandre Veiga Lisboa.

Criatividade que atinge'ò"*
setor turístico com o projfe-'
to ecotu^íico na reserva 'd<&
mata Atlântica do Tinguá:
no çjo Palmares. Nele -
deverão ser construídos um:"
restaurante para 150 pes-':
soas, um anfiteatro, oit(3r":
quiosques para comércio,?'
um ancoradouro, unvmK;*
rante e uma ilha. Este com-'
plexo ficará em torno de um
lago a ser recuperado. , !
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Leiloeiro Danilo Ferreira (E) comunica a suspensão ao

PQU fica sem compradores

Impasse sobre o

preço da nafta faz

.2° leilão fracassar
\ privatização da Petroquí-

/V mica União (PQU) fracas-
;m por falta de compradores. O
leilão da empresa, que foi encer-"irado ontem às lSh na Bolsa do

0 'Rio, 
foi considerado anulado'•' 

porque das 50 milhões de ações
•'^Ofertadas, apenas 3,4 milhões
' libram negociadas. No pregão•'"era evidente que o próprio go-'"-verno 

previa o insucesso do ne-
-"'gócio: o comunicado do cancela-
' mento do leilão foi feito apenas' 

pelo leiloeiro Danilo Ferreira e
-' sem a presença de nenhum re-
' presentante do governo.

Como não houve acordo en-
tre os empresários do setor pe-
troquimico e o governo quanto
ao preço da nafta — matéria-
primá da PQU para produção
de eteno —, a Comissão Direto-
ra já sabia que a ameaça dos
potenciais compradores de não
comparecerem ao leilão se con-
cretizaria. Com isso, a PQU, se-
gundo o presidente da Comis-
são, André Franco Montoro
Filho, só deverá ser privatizada
no prazo minimo de um ano. Os
potenciais compradores da em-
presa e seus clientes — Union
Carbide, Polibrasil, Ipiranga,
Oxiteno e Companhia Brasileira
de Estireno — travaram uma
queda de braço com o governo e

em nota oficial informam que"deixaram de comparecer ao lei-
lão pela inexistência de umn re-
gra adequada para a fixação do
preço da nafta que representa
92% do custo da empresa".

Impasse — Álvaro Cunha,
vice-presidente executivo da
Unipar, que detém 28,7% das
ações da PQU, disse que os con-
sumidores da empresa, que for-
maram o pool junto com a Uni-
par para obter o controle da
central de matérias- primas, não
poderiam entrar em um leilão
sem uma regra confiável para o
preço da nafta." Nossa intenção
não é boicotar a privatização,
fizemos de tudo para comprar a
empresa infelizmente não houve
acordo."

Petrobrás começa a 
produzir

petróleo 
no Campo de Caravela

Com oito mil barris diários, é o maior poço produtor do país
O diretor de Exploração e Pro-

dução da Petrobrás, João Carlos
França De Luca, anunciou ontem a
entrada em produção do primeiro
poço do Campo de Caravela, na
Bacia de Santos, com uma produ-
ção de oito mil barris diários, volu-
me que chegará a 9.500 barris.

Trata-se do maior poço produ-
tor do pais, com um potencial se-
melhante aos Campos de Enchova
e Namorado, na Bacia de Campos.
O óleo é do tipo levíssimo, entre 43
e 46 graus AJPI (American Petro-
leum Institute), próprio para a pro-
dução de gasolina, nafta e gás de
cozinha e com cotação mais alta.

As perspectivas de boas reservas
de petróleo na Bacia de Santos são
cada vez maiores. Por ironia, em
muitas áreas onde as empresas es-
trangeiras perfuraram sob o siste-
ma de contrato de risco e nada
acharam. Depois da descoberta do
campo de gás de Merluza, pela Pec-
ten, a Petrobrás descobriu quatro
campos de petróleo, sendo que o de
Coral localiza-se em área já pesqui-
sada pela British Petroleum, e o de
Tubarão em águas que já foram
exploradas pela Pecten.

Investimentos — A Bacia de
Santos, que se estende do litoral de
Cabo Frio (RJ) até o de Santa Ca-
tarina, tem respondido positiva-
mernte aos investimentos da Petro-
brás. No projeto de Caravela, em
águas rasas onde a profundidade
fica em 195 metros, foram investi-
dos US$ 11,6 milhões, com retorno
previsto ém apenas sete meses de
produção, informou De Luca. A

Petrobrás aumentará os investi-
mentos na Bacia de Santos em
1994, passando de US$ 50 milhões
para US$ 65 milhões.

O diretor anunciou ainda que
uma nova perfuração realizada no
litoral de Cabo Frio mostrou im-
portantes indícios de petróleo em
amostras de rocha e no perfil elétri-
co do poço. No entanto, é uma
região de águas profundas, de 1.517
m. O importante desta descoberta,
no entanto, é a sua localização, en-
tre as Bacias de Campos e de San-
tos, indiciado não apenas uma no-
va área, mas uma seqüência entre
as duas bacias.

Ainda na Bacia de Santos, no
Pólo Tubarão, o poço pioneiro n°
70, em águas inferiores a 160 m,-
indicou produção de gás e conden-
sado de petróleo em testes que du-
raam apenas três horas. Trata-se de
área totalmente nova na mesma ba-'
cia, mas o petróleo encontra-se a
uma profundidade superior a 5.000
m, tornando difícil a perfuração e.
produção, pois a pressão no poço é
muito forte. Enquanto isso, o cam-
po de Merluza produz 650 mil me-
tros cúbicos de gás por dia e quatro
mil barris/dia de condensado.

Alcyr Cavalcanti —17/11/93

pp-'y ****

indícios de petróleo i ' Cabo Frio

PORTOS E NAVIOS

Estatais assinam contrato 
para

transporte de carga combinada

O presidente da Petrobrás, Joel
Rennó, e o presidente da Vale do
Rio Doce, Francisco Schettino, as-
sinaram ontem um contrato para
transporte de carga combinada de
minério e petróleo para o Bahrain,
no Golfo Arábico. A iniciativa das
duas empresas estatais — a Frona-
pe é controlada pela Petrobrás e a
Vale controla Docenave —, irá ge-
rar receita adicional de US$ 4 mi-
lhões para a Petrobrás, que levará
900 mil toneladas de minério de
ferro exportado pela CVRD nos
navios que trarão 2,5 milhões de
barris de petróleo importado da-
quela região. A Fronape dispõe de
11 navios mínero-petroleiros com
capacidade para 130 mil TPB e de
um com capacidade para 270 mil
wz

"Essa operação é muito impor-
tante para as empresas. Hoje a Vale
é a maior exportadora de minério
do mundo e a Petrobrás importa
muito óleo, dai fazer esse casamen-
to ", afirmou o presidente da Vale
do Rio Doce, Francisco Schettino.

Consultas — Segundo ele, a
ordem agora é fazer consultas para
combinar, sempre que possível, as
cargas de importação de petróleo e
exportação de minério, de modo
que nenhum navio saia ou retorne
ao pais sem carga.

O diretor comercial da CVRD,
Armando Santos, acrescentou que
nos últimos 12 meses a Vale au-
mentou as exportações de minério
para o Bahrain — que passaram de
700 mil toneladas em 1992 para

dois milhões de toneladas em 1993.
No próximo ano a operação casada
de minério e petróleo para França,
Japão, Arábia Saudita e Bahrain
irá gerar fretes de US$ 30 milhões.

Reserva de carga—O presi-
dente da Docenave também fez du-
ras criticas ao projeto de lei n°
3.324/92 do deputado Luiz Alfredo
Salomão (PDT-RJ), que modifica a
política de marinha mercante. "Os
armadores só querem reserva de
carga, os estaleiros querem cons-
truir navios com preço mais alto
que o do mercado internacionaí, os
marítimos acham que terão mais
emprego e os metalúrgicos acredi-
tam que terão pleno emprego nos
estaleiros, mas nada disso acontece-
rá", afirmou o almirante Saboia.

Consultora analisa modernização

>"Caberá aos portos brasileiros
deittenor porte dar inicio com mais
côpipetitividade ao processo de im-
ptementação da Lei 8.630 de mo-
dernização dos portos. Isso porque
elés não têm sindicatos tão fortes
como o de Santos e do Rio de
Jajieiro, os maiores do país, e por
isso terão mais facilidade para ne-
gociar com os trabalhadores a for-
mação de mão-de-obra." A afirma-
tiva é de Katty Bernard, consultora
do porto de Ghent, na Bélgica, que
movimenta anualmente 25 milhões
d£ t de.carga/ano, das quais 3,5
milhões originárias do Brasil.

Segundo Bernard, as atuais dife-
renças entre trabalhadores e empre-

sários brasileiros são uma repetição
do que acnteceu há 30 anos na
Europa, quando começaram a ser
utilizados os contêineres, com a
conseqüente manipulação da carga
fora da área do porto. 

"A resistên-
cia dos trabalhadores é natural e
pode ser resolvida com intensos
programas de treinamento."

Os trabalhadores brasileiros,
continua ela, acabarão entendendo
que, se eles causarem problenmas
nessa área, os custos portuários su-
birão tanto que o seu porto perderá
competitividade e carga para os
portos vizinhos.

Longo prazo — A consultora
enfatiza que o esclarecimento e o

treinamento dos trabalhadores é
um programa que leva anos para
ser implementado. Segundo ela, es-
se esclarecimento é a melhor forma
de se evitar greves. Bernard foi uma
das palestrantes do seminário de
Desenvolvimento Portuário que
aconteceu ontem na Companhia
Docas. Estiveram presentes ainda o
engenheiro Daniel Decroo, gerente
comercial da Haecon Harbor Enge-
nering Consultants, empresa que
presta serviços para diversos portos
bálticos e o diretor da Boucinha &
Campos Consultoria, Thomaz de
Aquino.
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Empresa tripartite vai

gerenciar porto gaúcho
"PORTO alegre — A Frente

de Modernização Portuária do
Rio Grande do Sul, que reúne
empresários de todos os setores,
debate hoje, em audiência com o
governador Alceu Collares.
(PDT), a formação de uma em-
presa tripartite, formada pela pre-
feitura de Rio Grande, Estado e a
iniciativa privada. Essa empresa
tripartite é que ficará encarregada
dè . administrar o porto de Rio
Grande.'Segundo 

o presidente da Fren-
té de Modernização Portuária,
Daniel Ioschpe, é através dessa

empresa tripartite que será possir
vel tornar o único porto marítimo
gaúcho no mais competitivo do
país. Lembrou também que é um* sistema consagrado em paises eu-
ropeus, cujos portos têm custos
muito mais reduzidos que os por-
tos brasileiros. Será a forma tam-•
bem de já se montar uma empresa
que substitua o Departamento de
Portos, Rios e Canais (Deprec), a
estatal gaúcha que administra os
portos gaúchos por acordo com o
governo federal, e cuja concessão
termina em agosto de 1994.
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• Leiloeiro Danilo Ferreira (E) comunica a suspensdo aolmo ao presi^MeSa BVRJ^arloMteis

PQU fica sem compradores

¦ Impasse sobrc Como nao houve acordo en- em nota oflcial informam que
A ft tre os empresarios do setor pe- "deixaram de comparecer ao lei-

prego aa nana iaz troquimico e o governo quanto lao pela inexistencia de uma re-
2° leilao fracassar 30 p^0 — materia- gra adequada para a fixaoao do

» . . . . D pnmd da PQU para produQao pre^o da naflta que representa
A p"valI?a!?0/^k,^ftPr0qui" de eteno —, a Comissao Direto- 92% do custo da empresa".

f~*~ 
mica Umao (PQU) fracas- ra a anje^ ^os Impasse — Alvaro Cunha,' Sou por falta de compradores. potenciais compradores de nao vice-presidente executivo da

, leilao da empresa, que foi encer- comparecerem ao leilSo se con- Unipar, que detem 28,7% das
»;•« • • ?ntem . J 5a f cretizaria. Com isso, a PQU, se- a^oes da PQU, disse que os con-

f°' considerado anulado gUndo o presidente da Comis- sumidores da empresa, que for-¦ porque das 50 milhoes de a?oes sg0) Andr6 Franco Montoro maram o pool junto com a Uni-
<? 

apenas 3,4 milhoes Filho, so devera ser privatizada Par P^ra obter o controle da' 
;ioram negociadas. No pregao nQ Q mjnjm0 je um ano qs central de materias- primas, nao'.era evidente que o proprio go- potenciais compradores da em- poderiam entrar em um leilao
^ verno previa o insucesso do ne- presa e seus ci,entes _ Union se"1 "ma regra confiavel para ogoco: o comunicado do cancela- Carbide, Polibrasil, Ipiranga, Pre«o da nafta." Nossa inten?ao

mento do eilao foi feito apenas Qxiteno 
e Comoanhia Brasileira nao ® boicotar a privatizaQao,

pelo leiloeiro Danilo Ferreira "x»eno e ^ompanma Brasileira flzemos de ^ 
f 

^sem a presen?a de nenhum re- de Estireno — travaram uma infeiizmente nao houve' presentante do governo. queda de bra^o com o governo acordo."
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Empresas investem nos brindes de fim de ano

Tradicionais agendas dão lugar às encomendas personalizadas de CDs, livros especiais e fitas de vídeo com tiragem limitada

Pedido de agenda cresce
CLÁUDIA SCHÜFFNER

Nunca as empresas estiveram
tão conscientes da necessidade de
cativar e manter os seus clientes
satisfeitos como nesses tempos de
crise. Em função dessa nova menta-
lidade, as infalíveis agendas não se-
rão o principal presente deste fím
de ano. Isso porque as empresas
descobriram um novo filão, o CD
produzido em tiragem limitada,
presente escolhido por empresas
como Unibanco, Banco Holandês
Unido (BHU), Banco Itamaraty e
Exxon Divisão Quimica.

Os clientes do Banco Itamaraty
poderão* fazer a ceia de Natal ou-
vindo um songbook da soprano Kiri
Te Kanawa, enquanto os correntis-
tas do Unibanco ganharão de pre-
sente uma seleção (feita pelo Princi-
pe Charles, da Inglaterra), de
músicas de Beethoven interpretadas
pelo maestro Leonard Bernstein. E
os clientes especiais do BHU rece-
berão CDs duplos com música de
jazz e uma seleção de músicas deno-
midas easy listening (feia gravadora
Sony, responsável pela produção
exclusiva desses discos.

Outra que decidiu apostar tudo
no Natal foi a Coca-Cola. Os cüen-
tes e parceiros da empresa — que
não receberam nenhum brinde no
ano passado —, ganharão esse ano
ò livro Baixo São Francisco, com
fotos de José Caldas e uma agenda
que mostrará a história do teatro
Infantil nos últimos 50 anos. A Co-
ça-Cola gastará US$ 140 mil nos
dois projetos. 

"Nesse ano sentimos
uma melhoria acentuada em nossas
vendas. Conseguimos atingir as me-
tas e trabalhamos dentro do plane-
jamento elaborado no início do
ano", conta Luiz Madela, gerente
de Relações com a Comunidade da
Coca-Cola Indústria Ud"

Mais livro — A Shell, a exem-
pio dos últimos sete anos, co-patro-
cinou o livro Theatrum Rerum Na-
turalium Brasiliae, com
reproduções de 404 desenhos da
fauna e flora brasileira feitos em
1640 pelo holandês Albert Eck-
hout. Os desenhos, segundo Cristi-
na Ferrão, da Editora Index, são as
primeiras fontes de referência sobre
o Brasil e a Shell pagou US$ 118
mil para presentear três clientes
com um exemplar do livro, que es-
tará à venda nas livrarias pelo equi-
valente a US$ 120. No total, a Shell
gastou US$ 178 mil em brindes de
final de ano, já que seus clientes
receberão ainda 6.000 CDs com su-
cessos de Jorge Benjor.

Há também quem dê de presente
uma fita de vídeo, como o Banco
Nacional, que distribuirá entre seus
clientes especiais — além de 25 mil
agendas e exemplares do livro Ci-
dades, com fotos de Cláudia Jagua-
ribe —, 10 mil fitas com uma sele-
ção de shows de Tom Jobim,
gravados ao vivo e dirigidos pelo
cineasta Walter Salles Jr. "Melho-
ramos nossa performance esse ano
e também houve um aumento de
brindes em função do número de
clientes, que também aumentou",
comemora Carlos Pouza, assessor
de imprensa do Banco Nacional.

laabela Kassow
jpMtetó te •••••••;/ \
83%* A m

Cristina. Pouza: Banco Nacional investiu em livro de fotos

Faturamento de 93 crescerá 6%

KARLA TERRA

SÂO PAULO — A indústria de
brindes no Brasil começa a atingir a
maturidade e não é mais uma ativi-
dade sazonal. Para 1993, o setor
espera um crescimento médio de
6% sobre o faturamento de cerca
de US$ 960 milhões em 1992.

O brinde de Natal para os clien-
tes continua sendo um forte impul-
so dessas vendas, mas já representa,
para algumas empresas, apenas
20% da produção. 

"Hoje o brinde
já se confunde com a promoção e
acompanha o lançamento de novos
produtos, as datas comemorativas e
a simples promoção de vendas.
Com isso, a indústria já produz o
ano todo e o aumento dos pedidos
para o final de ano é comparável ao
aumento de vendas vivido em todo
o comércio", avalia Rimantas Va-
lavicius, sócio da Empresa Amazo-
nense de Caneta (EAC).

Na hora de escolher o que dar de
presente, as companhias acabam
optando pela novidade, mesmo que
seja uma variação de um mesmo
produto. Este ano, as vedetes são
canetas, relógios e bonés.

Mira a laser — Luiz Roberto
Salvador, diretor comercial da
Brindice, empresa que edita um ca-
tálogó de mais de quatro mil brin-
des com 238 páginas, comenta esse
ciclo. "Trabalhamos com 236 em-
presas de brindes e os produtos vão
dos bregas, como aqueles produtos
de borrachão que já foram in, aos
tradicionais e até excêntricos, como
a empresa Quarton, de Formosa,
que anuncia no catálogo uma mira
a laser para armas", diz Salvador.

O setor é mesmo ávido por novi-
dades e quem confirma é o presi-
dente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Brindes, Milson
Massuda. A associação foi criada

em 1986 e atendia entfio a 480 em-
presas. Hoje já conta cerca de 900,
mas chegou a 1.300 em 1991.

Trambiques — Como o setor
está ficando maduro, também pas-
sou a enfrentar problemas novos. O
contrabando de produtos do Para-
guai é um deles. Concorrente difícil
de engolir pelas empresas sérfes, es-
se segmento virou uma pedra no
sapato. "Nossa sorte é que as em-
presas grandes e multinacionais exi-
gem notas fiscais de tudo. Por isso
o contrabando não encontra espaço
maior", diz Massuda.

O rol dos maus pagadores tam-
bém assusta. Vão desde partidos
políticos até estatais. "A 

gente per-
de em uma campanha, mas ganha
na outra. Esse mercado deverá mo-
vimentar só no ano que vem mais
de US$ 50 bilhões", diz Fernando
Dini Neto, diretor da Mascote, em-
presa especializada em artigos pro-
mocionais para campanhas.

Brasmotor investe na Itália

¦ Grüpo compra

indústria por
US$ 106 milhões

Q ÃO PAULO — O grupo
Í3 Brasmotor vai investir US$
106 milhões na compra de uma
fábrica de compressores herméti-
cos de refrigeração instalada em
Riva di Chieri, na Itália. O acordo
preliminar foi fechado com a
Whirpool Corporation, dos Esta-
dos Unidos, que controla a unida-
de através da Whirpool Itália.

A aquisição anunciada ontem
pelo presidente da Brasmotor
S.A., Hugo Miguel Etchenique,

será realizada através da Empresa
Brasileira de Compressores S.A.
(Embraco), que agregará à sua
capacidade de produção, estima-
da em 9,2 milhões de unidades
por ano, os quase 6,8 milhões de
compressores fabricados pela em-
presa italiana com a marca Aspe-
ra.

Desta forma, a empresa deverá
consolidar um parque industrial
de aproximadamente 17 milhões
de unidades anuais, superando a
japonesa Matsushita, que comer-
cializa 15 milhões ao ano no mer-
cado, e pode perder sua posição
no topo do ranking mundial na
área de compressores para refrige-
ração.

Com a compra da indústria
italiana, o faturamento da Em-
braço, de US$ 300 milhões em
1993, deverá saltar para US$ 500
milhões dentro de dois anos. Se-
gundo Etchenique, o grupo vinha

planejando há algum tempo esta-
belecer uma fábrica no exterior e
começou a negociar com sua sócia
Whirpool a compra das instala-

ções na Itália. A empresa norte-a-
mericana, que detém 30% do ca-
pitai da Embraco e 31% de
participação do grupo Brasmotor,
é um dos maiores conglomerados
mundiais na produção e venda de
eletrodomésticos de grande porte.

As empresas especializadas na
fabricação de brindes de fim de
ano também não têm do que re-
clamar, já que as encomendas
cresceram 20% em relação a 1992,
considerado um ano difícil. Na
Pombo, tradicional fabricante de
agendas, o número de pedidos
cresceu 20% e o presidente da
empresa, John Rothschild, espera
um aumento de 5% do fatura-
mento, em dólares. Isso significa
US$ 4 milhões a mais no caixa da
empresa, já que a expectativa de
Rotschild é pular dos US$ 14 mi-
lhões registrados em 1992 para
US$ 18 milhões este ano.

A fórmula encontrada pelas
empresas para driblar os custos
com brindes de Natal, conta
Rotschild, tem sido a mesma dos
últimos anos, ou seja, optaram
por agendas mais econômicas. A
Brindes Tip, de São Paulo, está
atendendo a 6 mil pedidos e espe-
ra aumentar o faturamento em

20% com a confecção de 1,6 mi-
Ihão de agendas.

Nem mesmo os novatos têm o
que reclamar. Esse é o caso da
editora Salamandra, que apostou
na produção de agendas finas des-
de 1990, quando houve uma re-
tração no mercado editorial. "De-
cidimos apostar no segmento de
agendas para suprir a falta de en-
comendas de livros de arte", con-
ta o dono da editora, Geraldo
Jordão Pereira. O editor observou
úm crescimento de 50% nas enco-
mendas, que irão gerar um fatura-
mento de US$ 500 mil.

Na Brazilian Food, que tem
uma divisão de Alimentos respon-
sável pela venda de cestas básicás,
o aumento da procura por cestas
de Natal melhorpu tanto em rela-
ção ao ano passadg^jue o diretor
comercial, Augusto Guerreiro, es-
pera um incremento de 30% a
40% até o Natal.

Sony duplica produção
Por conta da nova estratégia

das empresas de presentear seus
melhores clientes com brindes
inesquecíveis, a Sony Music,
única gravadora proprietária de
uma fábrica de Compact Discs
no Brasil, terá produzido, até o
dia 25 de dezembro, 80 mil CDs
destinados a brindes de fim de
ano, contra os 35 mil produzi-
dos no ano passado.

Esse boom de encomendas vai
gerar um faturamento de US$
760 mil apenas nesse segmento,
já que também foram encomen-
dadas 120 mil fitas K-7 destina-
das à propaganda institucional.
"Com as encomendas de Natal,
o faturamento aumentou 35%
em relação aos meses normais",
afirma Alexandre Schiavo,
coordenador do departamento
de marketing especial da Sony.

Outra gravadora que não es-
tá atendendo novos pedidos é a
Polygram, que vai emplacar
1994 tendo vendido 27 mil CDs
feitos sob encomenda por em-
presas de porte como a Aliança
Navegação, Sadia, Credicard,
Banco de Boston e Souza Cruz.
"As encomendas foram tantas
que tumultuaram a produção
normal de fim de ano", afirma o
gerente de marketing especial da
Polygram, Gustavo Vianna. Só
a Souza Cruz, conta Vianna, en-
comendou 15 mil CDs que serão
dados aos compradores do ci-
garro Hollywood Box. "As em-
presas brasileiras só agora estão
descobrindo que o CD é um
brinde diferenciado, barato e
que ninguém esquece", observa
Vianna.

Volvo vai fechar ano

com vendas recordes

SÃO PAULO — A Volvo está
debutando no mercado brasileiro
com expressivos resultados. Com
15 anos de existência no país — a
empresa foi criada oficialmente
no final de 1977 —, fechará o
exercício de 1993 com um fatura-
mento recorde de US$ 370 mi-
lhões a US$ 400 milhões, segundo
anunciou ontem seu presidente,
Carl Lindestrõm.

"Com 15 anos de idade pula-
mos de zero por cento no mercado
para 30% de participação. Agora
nossa meta é sermos os primeiros
nas vendas de caminhões pesa-
dos", previu, eufórico, Lindes-
trõm. No período de janeiro a

novembro de 1993, a Volvo ven-
deu 4.051 veículos pesados, com
cresciiüdfraJ1 de 80,60% em rela-
ção a igual período de 1992 (2.243
unidades). Na área de caminhões
pesados, a liderança continua
com a Scania, que vendeu este
ano 4.614 unidades*

Lindestrõm admitiu que a Vol-
vo, cuja fábrica fica em Curitiba,
já atingiu seu limite de produção,
com cinco ônibus e 20 caminhões
por dia: "Nos últimos quatro me-
ses precisamos fazer horas extras
todos os sábados." Agora, o prp-
ximo passo é estudar a implanta-
ção do terceiro turno em 1994",
adianta.

E se o brinde que você

vai mandar para

Florianópolis, for passar

novamente o Natal

em Belém do Pará?

A

^-•1
¦ 

\

«V"

Agora, se você quer evitar
esse tipo de problema a

^ SPEED CARGO é a

J 
melhor opção para quem

jr precisa ter certeza de

J qualidade, eficiência e
,_y pontualidade na entrega

das suas encomendas.
Consulte nossa filial
mais próxima.

• RIO DE JANEIRO: Ttl.: (021) 263-7842• SÃO PAULO: Teü (OU) 581-9986CAMPINAS: Tel.: (0192) 43-5576 • SANTOS: Tel.: (0132) 67-2591• CURITIBA: Tel.: (041 )234-0079 • PORTO ALEGRE: Tel.: (051) 343-0021BRASÍLIA: Te!.: (061) 225-1500 • GOIÂNIA: Tel.: (062) 281-2138• RECIFE: Tel.: (081) 339-1763 • JOÀO PESSOA:Tel. (083) 241 -2827 COURIER NACIONAL
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CGC-MEFP N" 23.274 194/0001-10
MINISTÉRIO

OE MINAS E ENERGIA ELETROBRAS:
AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA N* C0.8.DSP.N.0021.93
1. OBJETO: Prestação de Serviços de Vigilância • Salvamento Marítimo na Área da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto • CNAAA.
2. OBTENÇÃO DO EDITAL: Superintendência de Geração Termonuclear - OT.N, rua Real
Grandeza, 219, Bloco "B", «ala 301.3, Botafogo • Rio de Janeiro • RJ.
MAIORES INFORMAÇÕES no Dttito Oficial da União doe dia» 6,7 e S 12.93.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE APÒK5.

no seu

<®> CASA DA MOEDA DO BRASIL
UNUOMTDOOS

TOMADA DE PREÇOS N» 931592
A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará realizar
às 10:00 horas do dia 04/01/94, tomada de preços
para contratação de empresa para prestação de servi
ços de locação de equipamentos fotocopiadores
O edital enfcontra-se afixado no quadro de avisos do
departamento de Administração de Recursos Mate-
riais DEPAD, onde poderá ser lido na íntegra e
obtido na Seção de Compras — SECP, na Rua René
Bittencourt, 371 Distrito Industrial de Santa Cruz
ou no escritório da CMB na Rua Sete de Setembro.
111 — 10° andar Centro Rio de Janeiro, no
período de 07/1 2/93 a 23/12/93 até às 1 5:00 horas,
sendo esta última, a data limite para cadastramento
A entrega dos anexos do edital será feita mediante
recolhimento de CR$ 500,00 (quinhentos cruzeiros
reais) nos endereços supramencionados

Conjuntura
O economista e professor da

USP Roberto Macedo, ex-secre-
tário de Política Econômica do
Ministério da Economia na ges-
tão Marciiio Marques Moreira,
fará hoje palestra sobre ^conjun-
tura econômica e perspectivas, às
17h, no Hotel Meridien. O evento
é uma promoção do Banco Mer-
cantil de Descontos (BMD), que
pretende ter uma atuação mais
forte no mercado do Rio.

Guia de vídeos

Para os videomaníacos, a Fo-
tomática Editora está lançando o
Videobook, guia de vídeos antes
só disponível para as locadoras. O
livro é resultado de um trabalho
de três anos realizado por 80 pro-
físsionais, que montaram um ban-
co de dados sobre cinema com
11.529 filmes em vídeo já lança-
dos no Brasil. O Videobook pode
ser encontrado nas principais lo-
cadoras, por CR$ 3.500,00.

Novos biscoitos recheados

A Bela Vista Produtos Alimen-
tícios lançou biscoitos recheados
de banana e pêssego (foto), que
vêm completar a linha da empre-
sa, composta pelos tradicionais
chocolate, morango e maçã verde.
Os biscoitos vêm em duas embala-
gens, de 200 e 100 gramas, ideais*
para a merenda das crianças.

Parmê lança panetone no Rio

A Parmê acaba de lançar no
mercado carioca o seu mais novo
produto, o panetone. De fabrica-
ção própria, o lançamento tem
ingredientes exclusivos, como pe-
dacinhos de nozes, embora inclua
as tradicionais frutas cristalizadas
e uvas passas. O panetone, que

não contém conservantes, é en-
contrado na versão de 500 gramas
e tem preço promocional de CR$
430 até o próximo dia 15. A Par-
mê também dá desconto de 10%
para grupos de no mínimo 12 pes-
soas que façam reservas para làn-
ches entre 14h e 19h.
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Caetano em iindice

livro teorico ':;y ;1'J

. Chega is livrarias Caetano. Por que *
omaiscompletoestudosobreaobrado
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"/^ho tudo^midto ^mira^lan^

de ser uma atriz conhecida, ^Ifc V&
ainda esta dentro de nossas possi- Mn^P'^lxlii^ ^''' 
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pirar ua batatinha, a Che^dmia Miguel Falabella, autor de A partilha, sonha com Anjelica Huston: "Eja 
que e para pirar, a Cher viveria bem a Regina " .

uma otima Regina" delira Fala- 111 ¦ i m™Ro^^Seir» J,, 1t , .
bella, referindo-se a perua pos- Ljg" >1fnr\llP1/1QnP personagens. 0 humor, uma da um encenador sintonizado com
hippie de A partilha. iJlii 1 UllvlUdUv das caracteristicas marcantes de a delicadeza do mundo dos peque-

Mesmo que Daniel nao consi- raHJgF.A Falabella, seconserva, mas com. um nos sentimentos. Antes ja havia de-
ga o dream leant que deseja, os .' flUft COTTI'OVC gosto meio amargo. Esse sabor monstrado essa sensibilidade na
movimentos em torno do filme ^R& ^ VVlllVVV agndoce marca neste texto enxuto, sua estreia como diretor: em Emily
partilha ja mexeram com os im- H macksen luiz de humor co'ocado e revela texto baseado na vida e obra da
pulsos workaholic de Falabella. |i Tx»I&? 6 de,icada comPreensao poeta Emily Dickinson. Na trans-
"Essa historia me deu o maior ClM. In^im rf* on „«a«An Pe«ona8ens- posi$ao para o cinema - o roteiro
tesao: quero fazer cinema ano que ¦^¦p^lpfiPl no tISIL! A ,oh8a carreira de A Par,ilha * assinado I*'0 Pr6Prio Mi§uel e
vein. Ja estou trabalhando num ; A ££ IS FatebdS 2 havia apoiou ainda na homogeneidade de por Daniel Filho - nao ha por que
ro^apanir^pw^ ¦MHfeg*§ S%„a«e««s „5o «el^o-Na.afadoV*Te- antmpar 

o resullado. mas se „a
mundo", anuncia. A crise que ti- se tinha a medidada sua extensao reza ftffer' Susana V,e,ra e Arlete ,ela A Par"ll,a conservar a limpidez
rou de circulagSo muita gente do como autor ^ pnmeira pe?a de Sa"es 

~ 1ue iworporou o espirito do riso como arma infalivel para
metier nao assusta o futuro ci- folego de Falabella A partilha da pe<;a. Mesmo com algumas subs- desmascarar o triste, mas belb'seh-

milde, no teatro Candido Men- neasta. "Nunca achei nada dificil uma comedia dramatica em que tu- titui?5es 30 long° da carreira, timento humano de perseguir a feli-
des, .fazendo carreira na vida. Se eu pensasse o contra- do e comoventemente simples, elenco original se consevou afina- cidade, o filme ja se justifica. 0internacional no cinema. , excla- no, nunca tena saido da llha do Quatro irmas se encontram no ve- dissimo na batuta do diretor Mi- umco risco e de no cinema A parti-ma. Apesar da modestia, halabel- Governador. . Daniel ja negocia nos EUA lorio da mae, retomando pela cir- guel Falabella, que se revelaria ain- //w qontinuar a ser teatro.'
mmammsmm^r^'-'R.-r cunstancia da morte o passado co- . . GugaMeigar
MV»if|l|mfVTn^^ dos ^h8 deixados ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IM

r« w i ll 11L, i >11 jjyUfaBpBWBBWWjW ¦': ¦ do

| H EstSsen^encenada'em4pafTes(Argentina Chile Pefue re'a?oes 
entre as irmas,

J Uruguai) chegar a unidade fraterna e inexo-
Mais 2 parses se preparam para montd-la: Venezuela b^^^Par^;: ravel da irmandade. Falabella con-
Espanha < | ;. jjjpjB fere um toque tchecoviano a esta
Md4a.de espectadores biasileiios: cerea de 412 \ 1 

;,iril B pe?a, tragando o perfil das persona- l|/^ flj ¦

as, 

° aut°r fecha io^universo

y Amy Irving jii esta no elenco para se concentrar na humanidade A montagem original da pef&uma carreira de puro sucesso

T Tm VllctAripA me sucesso de publico e critica. xfiHiaaafflBg^^ ' • • ^ ..^  - . J...«fIwill lllOlVJI lvVJ Ja flagrei gente que nunca espe- stf 
~7-  • ¦:, ^"V 1 

• rava ver no teatro assistindo mi- I 
"^gi WMtl 

."' •';" 
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de casa cheia SSS:: »IHk: 
- ssm I tl^ESPECIAT .11

Depois de ser recusada por va- sa, elogiando o meu trabalho", . oISTIJRI ifcJ ¦ F-E°M?Nl'NO ^ '
riqs teatros, A partilha finalmente conta Falabella. Novamente. os '. -Bp1 ' .novonoE8IINULANTE h 

r-^BBrr 
,1 1 " 

estrearia no pequeno palco do teatros nacionais ficaram peque- I
Teatro Candido Mendes, em ja- nos demais para a pe?a: A partilha li'^FIha^, WglWW ¦ ®»"» I lr ^ II |neiro de 90, com Susana Vieira, estreou no Teatro Loran'ge de IflHHBl'':wK§- '. "d'"5ES*L:-: -• • I COLLEGE f
Tereza Pifler, Natalia do Valle Buenos Aires (600 lugares!) em 1' P^-B | cr$ avista %Si^' -v'fll .'2-1 •
Arlete Salles no elenco. 0 texto, janeiro de 92. Uma montagem 1 I
que explora os cacoetes da classe que custou cerca de USS 40 mil I. /Vclll B 

'
media a partir da disputa de qua- deu inicio a bem-sucedida carreira ¦ ' <* »>«»««« »«»ihi) di * .-. V>..
tro irmas pelo espolio da mae, alem-fronteiras do texto, que hoje ' 4' f#f\ '
rapidamente se transformou num §g estende ao Uruguai Chile Pe- «>tpo - roeto -cabeios 58 'JfiffiyBI® 

))*?»': rue. em breve, chega i Venezuela 1 'fS&fi&SSSL tW'ft
Logo os 120 lugares do Candi- e a Espanha,^ g ^ 

•" ^d»rt.dM7fa3iii.

cuias para o espagoso Teatro Cla- //w para o Mexico. Ela inclusive ja f| >^TS|I .;"\Vo'u^^d"",i408 Jra Nunes. Atualmente, a peQii esta veio ao Brasil assistir a 'montagem *ffl r.„. ;, |em Sao Paulo e volta ao Teatro paulista", avisa o autor, ainda ft ' Jm otMuryRoeaen jifc^
Jardel Filho depois das festas de atordoado com o telefonema-sur- -^®SfiiEHHHBBKS^ RIO SUI. - IPANEMA ¦ CENTRO - |6N MaIl I
fim de ano v, .. • • . ¦»•-. BARRASHorrinrc. tuuca oi-f-shopringano. presa. Nesse ntmo, a pepa de Mi- ;—:  pla/a shopfini; . shopmng MUiaMS-;irnMrouBi

Nesses quatro anos, A partilha guel Falabella corre o risco de •« » Disque V1^' ^
excursionou pelas principals cida- entrar para o livro dos recordes, o ^I3SSlIlC3dOS (021) 580-5522 tj MADUREIRA E N'ORIESHOPPINGdes do pais — sempre com enor- Guinness.
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Miguel Falabella, autor de A partilha, sonha com Anjelica Huston: "E 
já que e para pirar, a Cher viveria bem a Regina

José Roberto Serra

que comove
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Daniel já negocia nos EUA
Cristina Bocayuva

Amy Irving já está rio elenco
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Daniel Filho quer filmar a peça de Falabella
e sonha em contratar elenco hollywoodiàno

CARLOS HELi DE ALMEIDA

O pequeno palco do Cân-
dido Mendes para o mun-
do. Depois de excursionar

pelo Brasil e ganhar montagens
em quatro países, a peça A parti-
lha, de Miguel Falabella, que ini-
ciou carreira naquele modesto
teatro de Ipanema há quatro anos
e se tornou um dos maiores suces-

i sos comerciais dos últimos tem-
pos, vai virar filme. O ator e ho-
mem de TV Daniel Filho é quem
vai dirigir a adaptação. A parti-
llui, o filme, será falado em inglês,
terá elenco americano e começa a
ser rodado em maio do ano que
vem, com recursos oriundos da
Secretaria do Audiovisual e da
iniciativa privada. De Los Ange-
les, onde está retocando o script
com o roteirista americano Mark
Haskal Smith, Daniel avisa que já
fechou Compromisso com as atri-
zes Marsha Mason, ex-senhora
Neil Simon e quatro vezes indica--
da para o Oscar; e Amy Irving,
ex-senhora Steven Spielberg e
atual Bruno Barreto. "Elas ado-
raram a proposta da peça", diz
Daniel pelo telefone.

Descontando os cachês do
elenco americano, o orçamento
da versão cinematográfica de A
partilha vai ficar em torno de U$S

1 milhão. "É uma produção do
tipo fow hudget, mas que precisa
ter o acabamento exigido pelo
mercado americano e europeu. O
filme é uma comédia que vai atra-
vessar fronteiras, como fez no tea-
tro", aposta Daniel.

Miguel Falabella está anima-
dissimo com a perspectiva de ver
Regina, Laurinha, Selma e Maria
Lúcia — as personagens de A par-
tilha, a peça — falando inglês."Acho bárbaro essa história. Ima-
gina, uma peça que estreou hu-
milde, no teatro Cândido Men-
des, fazendo carreira' 
internacional no cinema!", excla-

. ma. Apesar da modéstia, Falabel-

Ia sempre acreditou nas potência-
lidades cinematográficas de seu
texto."Não tenho dúvidas que vai
dar certo. Na verdade, eu adora-
ria ver essa peça também na
Broadway", sonha o autor, que
lança Pequenas alegrias, um livro
de crônicas, dia 13, no Mistura
Fina.

A partilha vai chegar aos cine-'
mas com o titulo de Four sisters
sake, um trocadilho com o pra-
guejo anglo-saxão for God sake."Eu e o Daniel começamos a tra-
balhar no roteiro há pouco mais
de um ano", lembra Falabella."Ele foi um dos primeiros a me
procurar com intenção de filmar a
peça.", explica, às vésperas de ver
a comédia-solo Como encher um
btquini selvagem, iniciar carreira
na capital argentina."Acho tudo muito mirabolan-
te, mas fizemos o projeto já pen-
sando no mercado externo", am-
biciona Miguel Falabella. A
dupla pensa grande, mesmo. No
momento Daniel Filho está ten-
tando a atriz Mary Steenburger,
que ganhou o Oscar por sua atua-
ção em Melviii e Howard. "Apesar
de ser uma atriz conhecida, ela
ainda está dentro de nossas possi-
bilidades", diz Daniel. "Se é para
pirar na batatinha, a Cher daria
uma ótima Regina" delira Fala-
bella, referindo-se a perua pós-
liippie de A partilha.

Mesmo que Daniel não consi-
ga o dream team que deseja, ós
movimentos em torno do filme A
partilha já mexeram com os im-
pulsos workaholic de Falabella."Essa história me deu o maior
tesão: quero fazer cinema ano que
vem. Já estou trabalhando num
roteiro a partir da peça Querido
mundo", anuncia. A crise que ti-
rou de circulação muita gente do
metier não assusta o futuro ci-
neasta. "Nunca achei nada difícil
na vida. Se eu pensasse o contra-
rio, nunca teria saido da Ilha do
Governador!".
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Está em cartaz há 4 anos no Brasil
Está sendo encenada em 4 países (Argentina, Chile, Peta e
Uruguai)

"> Mais 2 países se preparam para montá-la: Venezuela e
Espanha

Média de espectadores brasileiros: cerca de 412
pessoas por sessão

Mais de 500 mil pessoas já assistiram a peça
üi

Um histórico

de casa cheia
Depois de ser recusada por vá-

rios teatros, A partilha finalmente
estrearia no pequeno palco do
Teatro Cândido Mendes, em ja-
neiro de 90, com Susana Vieira,
Tereza Piffer, Natália do Valle e
Aríete Salles no elenco. O texto,
que explora os cacoetes da classe
média a partir da disputa de qua-
tro irmãs pelo espólio da mãe,
rapidamente se transformou num
liit teatral.

Logo os 120 lugares do Cândi-
dò Mendes se tornaram pequenos
demais para a peça de Miguel Fa-
labella: antes mesmo de comple-
tar um ano de apresentações. A
partilha mudou-se com malas e
cuias para o espaçoso Teatro Cia-
ra Nunes. Atualmente, a peça está
èm São Paulo e volta ao Teatro
Jardel Filho depois das festas de
fim de ano.

Nesses quatro anos, A partilha
excürsionou pelas principais cida-
des do país — sempre com enor-

me sucesso de público e crítica."Já flagrei gente que nunca espe-
rava ver no teatro assistirtdo mi-
nha peça. Até o Sílvio Santos me
enviou uma carta muito carinho-
sa, elogiando o meu trabalho",
conta Falabella. Novamente, os
teatros nacionais ficaram peque-
nos demais para a peça: A partilha
estreou no Teatro Lorange de
Buenos Aires (600 lugares!) em
janeiro de 92. Uma montagem
que custou cerca de US$ 40 mil e
deu início à bem-sucedidá carreira
além-fronteiras do texto, que hoje
se estende ao Uruguai, Chile, Pe-
ru e, em breve, chega à Venezuela
e a Espanha..

Incansável, a peça de Falabella
tem tudo para aumentar o núme-
ro de escalas internacionais. "A
atriz mexicana Silvia Pinai já me
ligou interessada em levar. A parti-
lha para o México. Ela inclusive já
veio ao Brasil assistir à-montagem
paulista", avisa o autor, ainda
atordoado com o telefonema^sur-
presa. Nesse ritmo, a peça de Mi-
guel Falabella corre o risco de
entrar para o livro dos recordes, o
Guinness.
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RenanCepeda

Iijaneiro de 90, quando A
partilha, estreou no Teatro Cândido
Mendes, Miguel Falabella só havia
escrito esquetes e peças curtas e não
se tinha a medida da sua extensão
como autor. A primeira peça de
fôlego de Falabella, A partilha, é
uma comédia dramática em que tu-
do é comoveriteménte simples.
Quatro irmãs, se encontram no ve-
lório da mãe, retomando pela cir-
cunstânciá da morte o passado co-
mum. A divisão dos bens deixados
pela mãe é o pretexto a partir do
qual o autor vai tecendo uma trama
de relações entre as irmãs, acen-
tuando as diferenças entre elas, até
chegar à unidade fraterna e inexo-
rável da irmandade. Falabella con-
fere um toque tchecoviano a esta
peça, traçando o perfil das persona-
gens naquela tênue região que sepa-
fa os sentimentos da sua expressão
social.

Falabella sente a almji feminina,
más o autor não fecha ;o universo
temático num circuito feminino. As
quatro mulheres contam com a
compreensão de Falabella mas a
peça transcende o aspecto feminino
pára se concentrar na humanidade

dos personagens. O humor, uma
das características marcantes de
Falabella, se conserva, mas com um
gosto meio amargo. Esse sabor
agridoce marca neste, texto enxuto,
de humor bem colocado e revela
generosa e delicada compreensão
dásí personagens.

À íonga carreira dê A partilha se
apoiou ainda na homogeneidade de
um elenco — Natália do Valle, Te-
reza Piffer, Susana Vieira e Aríete
Salles — que incorporou o espírito
da peça. Mesmo com algumas subs-
tituiçôes ao longo da carreira, o
elenco original se consevou afina-
dissimo na batuta do diretor Mi-
guel Falabella, que se revelaria ain- " - j&£M££,.v>

da um encenador sintonizado com
a delicadeza do mundo dos peque-
nos sentimentos. Antes já havia de-
monstrado essa sensibilidade na
sua estréia como diretor: em Emijy
texto baseado na vida e obra da
poeta Emily Dickinson. Na trans-
posição para o cinema — o roteiro
é assinado pelo próprio Miguel e
por Daniel Filho — não há por que
antecipar o resultado, mas se na
tela A partilha conservar a limpidez
do riso como arma infalível para
desmascarar o triste, mas belo "sen-

timento humano de perseguir a feli-
cidade, o filme já se justifica. O
único risco é de no cinema, A parti-
lha çúntinuar a ser teatro.

Guga Melg
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A montagem original da peça: uma carreira de puro sucesso•
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Don Ameche (? 1908 f 1993)

O 
galã 

da era de ouro do cinema

:0 ator, que fez filmes com

; Carmem Miranda, iniciou

;a extensa carreira em 1936

o.'veteranissimo ator Don Ameche mor-
. reu segunda-feira, aos 85 anos, de câncer,

em Phoenix, nos Estados Unidos. Nascido
; Dominic Felix Amici em 1908, ele era um
, dos últimos representantes da era de ourodos estúdios hollywoodianos. Começou no
; cinema em 1936 — após muitos anos de

dedicação ao rádio — e logo consagrou-se
como um dos principais galãs de 20th Cen-" tury Fox, estúdio onde protagonizou cerca

i de 40 filmes. Ameche notabilizou-se como
: partner de Carmem Miranda e Alice Faye

em Hollywood, em filmes como Uma noite
no Rio e Serenata tropical, ambos dirigidos

i por Irving Cummings. Interpretou ainda oDartagnan nos Três mosqueteiros (1938) e
;o papel titulo em A história de Graham
- Bell, também dirigido por Cummings.

Apesar das várias décadas de carreira cine-' matográfka, Ameche só veio a ganhar um
) Oscar de melhor ator coadjuvante em
: 1986, com Cocoon, filme que marcou sua

volta às telas e o tornou conhecido das' novas gerações.
Reconhecido por sua elegância ao re-

prescntar, Ameche fez outros papéis im-
Iportantes nos últimos anos. O mais mar-
¦cante deles foi em As coisas mudam, de
) David Mamet, onde interpretou um velho
.engraxate escolhido pela máfia, por sua

/«* j *

IRA! retorna com mais;i

calma ao Circo Voador

o,

CLÁUDIA
CECÍLIA

Carlos Goldgrub

Don Ameche tinha voltado à tela nos últimos anos, como em Cocoon 2
semelhança com um chefào rico e podero-
so, para assumir um crime em lugar deste.
Em 1988 ele faria ainda a seqüência Co-
coon 2, onde voltaria ao papel que lhe deu
o único Oscar.

Apesar de usualmente utilizado pela
Fox em filmes românticos e corriqueiros,
Ameche trabalhou também com diretores
importantes como Ernst Lubitsch, em Que

espere o céu, de 1943. Em filmes como este,
Don Ameche revelava seu talento para
representar personagens cinicos e engraça-
dos, com um estilo bastante pessoal. Nes-
ses momentos, o ator italo-americano de-
monstrava por que não passou à história
do cinema apenas como um escada para a
Carmem Miranda e outras atrizes famo-
sas.

'S 
paulistas do

IRA! voltam a in-
vadir nossa^ praia,
depois de três anos
sem pisar em areias
cariocas. Nesta sex-
ta, o quarteto faz
show único no Cir-
co Voador, lançan-
do seu quinto dis-
co, Música calma
para pessoas nervo-
sas.

Nasi, Scandurra,
Gaspa e Jung apa-
recem dessa vez
acompanhados de
dois backing vocais,
Rubão e Betão (ex-
Tutti Frutti), e
cheios de parcerias
nas músicas novas."Estamos «expio-
rando bem as vozes
nesse disco e tam-
bém nos abrimos mais ao trabalho de
outros compositores", explica o voca-
lista Nasi.

O repertório do novo show é todo de
Música calma..., com algumas canções
antigas que, segundo a banda, têm a er
com o estilo do novo disco. Nesse crité-
rio se encaixaram Boneca de cera e
Ponteiros de um relógio, entre outras.

! " ' ' ' •" ">»¦¦> ¦¦ ¦ - ¦ ;> > ..
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I HORÓSCOPO

, ÁHIES • 21/3 a 20/4
, Quadro em que seu
; senso criador e as
I ações mais voltadas 
. para os seus próprios interesses estão di
£ mencionados para o êxito. Paixlo será a mar
, ca dominante de seu comportamento pes'. soai, Influindo diretamente o amor.

Mw inim
TOURO • 21/4 a 20/5
Os resultados do dia
mostrarão que tudo
agora vai fazd-lo um
pouco mais próximo dos objetivos de realiza-
çâo que idealizou para si mesmo. O quadrohoje 6 de ansiedade e expectativa dian-
te de fatos novos.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Com o dia parcial-mente dominado porum bom trânsito de
Mercúrio, você geminiano, terá a beneficiá-lo
a ação de outras pessoas, voltadas, todas
elas, beneficamente para seu amanhfl. Dô-se
mais ao amor e â ternura.

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Quadro astrológico
que revela posiciona-
mento de muita com- . , , i
pensaçâo pessoal e um quadro compensador
em relação ao trato com outras pessoas.Convivência bem disposta em relação —
seus interesses no amor. Realização.

\Mr1M

aos

.LEÃO *22/7 a 22/8

.Com vantagens no
: desempenho de tare-
, fas comuns de seu co-
itidiano, há apenas a recomendação de que
.hoje você se acautele diante de gastos e
, compromissos vultosos. O amor será respon-• sável por excelentes momentos de ternura.

¦^3
VIRGEM • 23/8 a 22/9 .
São grandemente fa-
vorávels as possibili-
dades de que você
encontre mais vantagens na condução de
seus negócios e interesses. Presença muito
benéfica de pessoas que podem trazer novas
opções e rumos para sua vida. *

LIBRA • 23/9 a 22/10
A Lua lhe dá um qua-dro de muito favoreci-
mento, com lucros 
inesperados e uma forte disposição realiza-
dora, irão fazer de sua quarta-feira, um dia
especial. Mostre seus sentimentos e dê-se
mais ao amor.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Um bom posiciona-
mento vai marcar o
seu dia astrológico e
• rotina de sua quarta-feira. Boas possibiiida-des para novos caminhos a se percorrer com
os que lhe são mais Íntimos. Mostre-se mais
pronto para o amor.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Com boas influências

.para assuntos rotinei-
>ca»r>de fundo mate-

Ti

¦riat, você vai ter um dia bastante compensa
.rinr em todos os sentidos. A alegria de uma•wMe-intima motivadora será o fator determi--nante de muita realização.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Novos caminhos de
ordem profissional

jiodem se- oferecer a "F"' ¦>
seu favor durante esta quarta-feira. Dê asas a
sua imaginação pois ela é fator importante na
criatividade essencial a sua vida pessoal e
intima.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Indicações que mos-
tram que o dia lhe
revelará decls6M*im- 
portantes para seu conceito diante de outras
pessoas. Convivência profissional bem estru-
turada. Tranqüilidade afetiva. Com isso o dia
trará bons momentos.

rasa

> 20/2 a 20/3
Agindo de forma um
pouco mais prudente
ao tomar decisões
que Impliquem em gastos, você vai se com-
pensar materialmente. São positivas as indi-
cações que falam de maior participação afeti-
va. Sensibilidade apurada.

I QUADRINHOS

GARFIELD
^"fOU ME SÊNTlN-l.DO tíTIWVO HOJE.

JIM DAVIS AS COBRAS

OMENINO MALUQUINHO

VERÍSSIMO
^ wuiwu houe. mM RTfic?.-/ jr?6ST\man vw? MBORt>!W euw.vooe &UE esTA o fAU4A<fO HCUUTE) / . \

NÍQUEL NÁUSEA
ZIRALDO

PB! AL&A PC J /...CASIAM JBOUS^CEM < / Pioe AINDA!MAL... , 11^zBaBaasreJ igiagagjiig | 
ogaSaf#sssag5|

FERNANDO GONZALES

Mi.

'OMAGO DEID
AQUI DIZ OUE ,

ÇÜAMDO UM TOÜ-U
PEIRO MA.TA UM l2

TOURO...

•7Tõ2_o_g

ED MORT

...&EMPRE' HON16NAS61A
[ALGUÉM ÜAMOO-lHtl

,A& OR6UHA&.

^ÜspiRQ.y- EU PREFERIA UM Fllá.

PARKER E HART PEANUTS

XTUCOKTXKTAlPWm

BEM, DIGAMOS QUEO PRESIDENTE IM-
PICOU VOCÊ PARA
^cõrtesüprema.

VOC& E&TA' DIANTE / l A
DO COWtTg DO &E- L J
NADO. ALGU^M LHE 
FAX L)M PERSDMTA

DURA.

CHARLES M. SCHULZ

L.F.VERiSSIMO E MIGUEL PAIVA

.

CEBOUNHA
4U.AU,MAM \DOA OI IB ccor ^

( LE6AL.^)r'2!

j||gg|

MAURÍCIO DE SOUSA
/ AU.AU.AUIAUI \J "¦ _( PRA OUB ESSE /T„_) BVNO TAO COMPRIOO, I qlS^LES *

FRANK E ERNEST THAVES
LA VEM O ESGUICHO
QUE <SAI DO TOPO
PO organograma^^

Ibi

v9
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BELINDA
POR QUE ESTA' COM ESSA )CARA NO SEU ANI- .—¦"vers/Trio. chefe í )

E o üwico T ORA, ISSODIA OO AMO X ^ ÓTIMO,EM OUE CO- )— NflO? —RA N SO ME /

DEAN YOUNG E STAN DRAKE
MAS AMANHA Too'^^ /

Quanto ao estilo,
Nasi esclarece: "O
disco está mais dite-
to, mais conciso. £
tem todas as carac*
teristicas do IRA!:;o
lirismo, o folk, iô
rock pesado." 

'

Participando
dessa história estàó
Raul Seixas, cojn
letra inédita cedida

Eor 
sua mulher Ki-

a, Arnaldo Antji-
nes, Rolling Stones,
em versão de SÍie
smiled sweetly,!e
Dalton Vogelerje
Esdras Silva, com'o
samba-canção Ba-
lada triste, que ga-
nhou versão bluès.
A porção mais roék
pesado do disco, Ar-
rastão, já estouròii
nas rádios. :¦.

Se as músicas são
calmas, resta uma

certa dúvida, mas os rapazes do IRAj
estão esbanjando a tranqüilidade de
quem já vendeu cem mil cópias de discos
e segura uma carreira linear há 12 anos,"De repente o público mais irado vai
estranhar um pouco essa calma. Más
nos já estamos com 32 anos e sabe
como é", brinca o guitarrista Edgiar
Scandurra. :

ow

CRUZADAS
Carlos da Silva
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HOftfONTAIS — 1 — diz-se de espécie de guitarraplrlfomo, como o bandolim, porém de tampo mais largoe fundo chato, e que é o Instrumento acompanhador dotado; 10 — interrupção que se taz a um orador, hj> melodo discurso; o que uma personagem diz em cena comoque falando consigo ou com o público; 11 — átomo ougrupamento de átomos com excesso ou com ta|ta decarga elétrica negativa; 12 — a mais fina escuma que omelado deita, ao ferver, nos engenhos de açúcar; 13 —entio; neste ou naquele momento; 15 — jangadas de.trds paus; conjunto de três pedras sobre o qual seassenta, ao fogo, a panela (pl.j; 17 —. mamífero ungula-do, de tipo intermediário entre as girafas e os antílopes,de pescoço mais curto e colorido uniforme; 18 —entre nós; 21 — defesa, proteção; lugar cerrado p$raguardar colmelas; 22 — em pequena quantidadé''24 —símbolo do illnlo; 25 — superfície da prensá.ondeassenta o vinhaço; 27 — penetrar no intimo, na alma (dealguém); 289 — slfilis; 31 — referentes aos estado de
prostração física ou/e moral, à dellbilldade geral; á faltade força; 32 — terreno que antigamente era r.oçaáí),cultivado e aproveitado pelos habitantes que recoMpme distribuíam entre si os respectivos frutos; tjtfpiüoespaçoso em volta da casa de habitação; 33 — dòKànvodo enflteuta ao senhor das terras, para obtér"'<í«iTelicença de casa.
VERTICAIS — 1 — lograr, enganar (alguém);'4,ü—provido de uma peça ou dispositivo que fecha tmiácavidade ou o extremo de um conduto; 3 — falhar
(um motor); dividir proporcionalmente; 4 — pranchascompridas, fixas numa das extremidades de onde osacrobatas, os nadadores etc., tomam impulso para ossaltos; 5 — nome antigo da primeira nota musical; 6 —unidade hereditária ou genética, situada no cromosso-mo, e que determina as características de um indivíduo;7 — está aqui; 8 — dama, nas cartas do baralho; o quemonta o cavalo da sela; 9 — tempo que leva a Terrapara dar volta completa em torno do Sol;-14'—porção de massa que se aparta da massa de umafornada e que se deixa fermentar para uso em-npyostrabalhos de panlficação; 16 — méson com massagemrepouso da ordem de 140 MeV, spln nulo, .númerobarlAnlco nulo • estranheza nula, com trés estacesde carga elétrica; 19 — corteslo, palaciano; 20-^dfflcllde fazer vagarosa; 22 — parente tem outra designaçãoespecial; 23—a primeira parte do intestino grosso (pl.);28 - puxai para cima; 29 - peça qua figurava no «jkwdode armas da França e em grande número de bramWadefamília* francesas; 30 — deslntncla verbal caracümti-ca j° lutur0 d0 pretérito. Colafcoraçlo 4o Pra$ã£õr

CORRESPONDÊNCIA
CHICO SILVA — Niterói — "Assíduo freqüentador ecolaborador de sua coluna do JORNAL DO BnAèlL,veio-me, há tempos, a idéia de aproveitá-la no sentidode divulgar, nas charadas propostas, mensageqs ,?mque pudéssemos transmitir nosso sentimento eín rèla-ção ao que vem acontecendo em nosso Brasil. Q noisoimprevisível ALTER-EGO antecipou-se Viva o ALTÊF{-E-GO! Embora metade de meu último lot? de colatiora-
çSes esteja, ainda, por vir á luz, estou remetendoum pequeno lote extra (sete logogrlfos, um para èadaanão), em que aliei o prazer da concepção à oppftiini-dade de manifestar, como o "Alquimista , minha rèpul-sa pelo estado de coisas que nos vem assolanda'Ttímeia liberdade de denominar o lote "série VergpnbaNacional". Nesta oportunidade sugiro ao "team1*'de
seus colaboradores, tão férteis, que nos acompanhemneste objetivo. Agradecemos a gentileza de aiiaaolaboraçSo. A Idéia doa no ar. Noaao abraço. C'0

CHARADA» AFIRfcTICAB (supressão daba) '
1. No PALCO se passava um drama TENEBROSO' ÓllEMETIA MEDO: 3-2. i

C1LLV — PASSATEMPOS BÍBLICOS — TIJuea
2. PRETENSIOSOS, os políticos sempe dizem qüé cón-duzlrão a nau do governo por tranqüilos "mares'huftca
ANTES navegados..." 3-2.

PAR D> PARES — Jaearepaguá l'CHARADAS MITAMOR FOSSADAS (troca do limaailaba)
3. INDIVÍDUO ESPERTO não tem medo de GRITARIA.4(4). -!;•

ARQOS — CIC — Brasília '.>•?
4. E a OUSADIA do sujeito COLORIDO? á|Ó). • •

PRÍNCIPE VALENTK — CTR — RioCHARADA MRTAMORPOSBADA POR LBTRÁS
(trooa de lotra) ,-

5. Não dâ para entender como o Zé Inócânclo cónfra-tou como PISTOLEIRO um caboclo ROXO 7(3). r ¦,",
CHICO SILVA —NHoròí ,

SOLUÇÕES DO NÚMBRO ANTBRIOR . ,HORIZONTAIS—oalxotimi acromátlcai Ir; tinelos;xorens; no) apaj oeste) tomosita; alegóricos) 4elo;alulai broii| choquei ura. .
VERTICAIS — caixetas) acropoie; Irj xotei omlnoso;tansalra; irei mil) vaso; cone; tacuru; a sana: ohtiv'LOGOGRIFO de CHICO SILVA: simulacro. ENIGMO-GRAMAS: 2. respelte/respe; 3. choraria/col-ar SINbO-PADAS: 4. mareta; 5. moqueca; 6. saltitar iltZ',

Correspondência parai Rua daa Palmalraaj'S7, «
Ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.070; • ,
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| Pedagogia |
! Problema: o que dizer j
i aos nossos filhos que pin- j
; taram a cara em 92?

Bye, bye
Brasília nunca viu tanta

festa. Tudo para as despedi-
das de Maria Ignez e seu ma-
rido, o embaixador Rubens
Barbosa, que em janeiro as-
sume a embaixada do Brasil
em Londres.

Ontem o casal recebeu pa-
ra um grande jantar; dia 15,
dinner again, na embaixada
da Inglaterra.

E bye, bye, com muito su-
cesso.

Impasse
PC Farias reclama que os

cães da PF começam a latir
muito cedo, o que o impede
de dormir. A Polícia Federal,
por sua vez, reclama que é o
ronco de PC que acorda os
cachorros.

Mais um problema para o
coronel Romào.

Conversão
Pedro Gross foi visto em

mesa de dois na churrascaria
Mario's com o ex-presidente
da UNE Lindbergh Farias.

Estará Lindbergh se con-
vertendo ao capitalismo ou
Pedro Gross assinando a fi-
cha de filiação ao PC do B?

Cidadania
O Movimento pela Ética

na Política no Rio pretende
fazer o acompanhamento ei-
vico da segunda parte do jul-
gamento de Collor com uma
vigília na Cinelândia no dia
do julgamento, com um telão
instalado no local para a
transmissão direta de cada
voto.

A idéia é fazer um aqueci-
mento para a volta ás ruas.

A volta mesmo, só depois
de passar a depressão.

Galeria
A musa do impeachment,

deputada Roseana Sarncy.
está em três listas: a dos ami-
gos, a dos qúe recebem pre-
sentes e a de investimentos
futuros. No capítulo presen-
tes, quadros, muitos qua-
dros.

É genético. Seu pai, o es-
critor e imortal José Sarney,
adora as artes plásticas, e seu
conselheiro para compras de
quadros no exterior é o pin-
tor e diplomata Sérgio Telles.

Ingenuidade?
No exato momento em

que Fernando Henrique Car-
doso anunciava o plano eco-
nômico, a Secretaria de As-
suntos Econômicos
anunciava o aumento dos
combustíveis.

A saia justa foi total.

No fim
Por conta do teor e da ên-

fase de suas declarações con-
tra seus colegas de Ministé-
rio, Jerônimc Moscardo está
com os dias contados. Sua
cabeça já foi pedida ao presi-
dente.

Em breve volta a ser ape-
nas Jerônimo, o herói do ser-
tão.

Caçada
O escândalo Pau Brasil e a

Andrade Gutierrez ainda vão
dar muito o que falar.

É só a CPI chegar ao se-
nhor Roberto Amaral.

Coragem
Mesmo sem se livrar dos

prejuízos causados à nação,
registre-se o comportamento
audacioso de Cecílio do Rêgo
Almeida, don Ciccillo, na ina-
creditável entrevista dada ao
programa Roda Viva, da TV
Cultura de São Paulo. ,

Foi um strip tease empre-
sarial e político para ninguém
botar defeito.

Fantasia
A ida do deputado Aloizio

Mcrcadantc ao Forte Apache,
sede do QG do Exército cm
Brasília, fez um jornalista co-
nhecido por sua mordacidadc
definir os petistas: "O PT es-
tá virando a UDN vestida de
vermelho."

Paulo Jabur

&
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io Stambowsky e Carmem Mayrink Veiga parecem dizer:
somos bem nascidos, bonitos e elegantes. Precisa mais?"

Atração fatal

Quando Ailton Reis, o
cappo da Odebrecht em Bra-
sília, resolveu comprar a es-
petacular mansão da KL 24,
conjunto 6, casa 20, no ele-
gante Lago Sul de Brasília, a
justificativa foi: "Como é que
vou receber meu amigo Sar-
ney num apartamentinho de
três quartos?"

Fujimorismo
A imprensa estrangeira es-

tá louca atrás dos membros
da CPI, sobretudo depois que
apareceu o nome do presi-
dente Itamar Franco.

O país que enviou o maior
número de jornalistas é, ve-
jam só. o Peru.

Mudança
Depois da comissão da

corrupção no Orçamento,
Brasília deixou de ser a Ilha
da Fantasia.

É agora o arquipélago dos
aflitos e desesperados.

Realidade

Quem é esperto renuncia.
Antes.

Se os anões, mais os três
que trocaram o mandato por
$$, mais todos os que estão
ameaçados de cassação, re-
nunciarem, como fez o ex-de-
putàdo Gustavo de Faria em
1990, vão poder se candida-
tar a qualquer cargo nas pró-
ximas eleições.

E com tanto dinheiro, po-
dem até ser eleitos.

Retiro
Todo o primeiro escalão

da prefeitura do Rio estará
reunido no Centro de Con-
venções da IBM, de sexta a
domingo, no alto da Estrada
das Canoas, São Conrado,
para uma maratona de ava-
iiação.

É proibido levar: assessor
e telefone celular.

Alerta
O presidente Itamar Fran-

co diz que o indexador eco-
nômico só será aplicado se as
medidas fiscais passarem. E
elas só passam se o Congres-
so aprovar.

A bola está com o Con-
gresso. Resta saber se ele vai
fazer gol a favor ou contra.

Happy birthday
Mirna e Paulo Bandeira de

Mello ofereceram uma festa
para 300 amigos no Hippopo-
tamus. Aniversário do anfi-
trião. De dentro do imenso bo-
lo saiu uma loura sexy
cantando Happy birthday, revi- ¦¦
vai de Marilyn Monroe e John
Kennedy.

Muitos, muitos paetês. A
anfitriã brilhava tanto quanto
suas convidadas Patrícia Nuz- «
man, Maitê Quatroni, Cecília
Clark, Vera Andrade e Regina
Marcondes Ferraz. Sem a tran-
ça, misteriosamente desapare-
cida.

As mulheres radiantes. Va-
nia Badin com uma gigantesca
perereca dourada como bro-
che.

Beth Pires Gonçalves ho-
menageou o Natal vestida co-
mo um presente e, é claro, com
um imenso laçarote. Onde? A
bela Beth teve que ficar em pé
a noite inteira. Sentar, nem
pensar.

Mirtia Galloti, esvoaçante
como uma fada, toda de bran-
co, arrulhava em volta de um
belo mineiro que atendia pelo
nome dt Bernardo.

Márcia Pinheiro de panta-
lonas de renda preta exibia sua
new face. E Fábio Tenório (ex-
Neuzinha Brizola e Inês Gal-
vão) deixou de lado a gomalina
e soltou as madeixas.

Gerard Larragoiti fechou:
foi o pé-de-valsa número um
da festa. Paulino Basto fumou
seu charuto a noite inteira.

A eleição das mais elegan-
tes foi inevitável. Ponto para os
bordados de nossa Carmem (a
Mayrink Veiga), ponto para as
rendas negras transparentes de
Fernanda Basto e ponto para
Suely Stambowsky, uma sereia
dourada. Colors, colors.

Atenção: com um ele só.
Danuza Leão
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A pianista Fernanda Canaud interpretaRadamés

Grande langamento

K

RONALDO MIRANDA

lECEM-LANÇADO pelo se-
lo Jungle Jazz Récords, o CD Ra-

..dfímés GnattalilFernanda Chaves
¦Canaud chega ao mercado brasi-
letro do disco como uma agrada-
bjlíssima surpresa de fim de ano.

-Núm contexto em que predomi-
riàm os intérpretes e os composi-
tores estrangeiros, é gratifícante
reencontrar a música expressiva

:dé.'Radamés em 12 faixas extre-
mamente bem cuidadas, do ponto
ide "vista 

da interpretaçãa e da
'qualidade sonora do registro fo-

, nográfico.
Fernanda Canaud é uma estu-'diosa da obra de Radamés, tendo-

^ escolhido como tema de sua tese
de Mestrado na Escola de Música

jda UFRJ. Felizmente, essa identi-
ficação autor-intérprete não ficou
apenas numa proposta teórica:
Fernanda revela um bom domínio
técnico do teclad» e um refinado
senso interpretativo, que lhe per-
mitiram colocar em prática, com
ótimos resultados, a pesquisa que
realizou sobre a obra pianística
do grande compositor gaúcho. Da"yirtuosístiCíi Toccata à simplicida-
de jazzística do Moto Contínuo,' ela percorre à vontade os textos
:dp autor, demonstrando uma en-
cantadora diferenciação de planos
sonoros, especialmente nas obras
mais lentas e líricas. É o caso da
vais;} Carinhosa e do belíssimoJ~ Ou  "

Noturno, que é, na verdade, uma
canção brasileira no melhor estilo
da bossa-nova. As harmonias de
Radamés lembram, aqui, o que de
melhor se produziu na nossa mú-
sica popular ao início dos anos 60,
tal como sucedeu com as Canções
de Amor, de Cláudio Santoro (so-
bre texto de Vinicins^de Moraes),
outro saudável exemplo de inter-
polação da estética erudita com o
universo popular.

Há ainda belíssimas outras
valsas, o vibrante Canhoto, o bur-
lesco Maneirando e um simpático
arranjo de Prenda minha, forne-
cendo um amplo painel da refina-
da escrita pianística de Gnattali.
Mas o melhor está ao final do
CD, com uma admirável versão
da desconhecida Vaidosa n° 2, em
que o piano solista capta toda a
atmosfera nostálgica e intimista
da obra.

Valorizadas por competentes
gravações digitais — realizadas
por Frank Justo Acker, na Sala
Cecília Meireles, e pelo Estúdio
Damien, em Paris — as interpre-
tações de Fernanda Canaud vão
revelando, faixa a faixa, os tesou-
ros de Radamés. Seu atual CD é
uma gratíssima revelação, consti-
tuindo-se num dos melhores lan-
çamentos do ano.

¦ Cotações: • ruim ? regular ?
? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ?
ex^Mente

LeStregheRio
apresenta

4a 
"Clube 

da Bossa Now"
convidada de hoje às 22:30h

ROSANA SABENCA

Ci Durval Ferreira, Chico
Feitosa e Sônia Delfino-

5a Eduardo Marques

6a Paulo Rego

Sab. Andréa Montezuma

Dom, Cacao Figueiredo
Prudente de Morais, 129

Reservas: 287-1369/287-7146
APOIO: RNNT
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Que tal um momento de prazer,

após um dia de trabalho, curtindo
o som ao vivo do cantor JOTAN e

seu violão, acompanhado de
piano e percussão.

HAPPY RIO'S
um começo de noite mais

agradável para quem gosta de
viver bons momentos.

De 2* a 6" feira, a partir das 18:30 h.
Sem couvert artístico.

rio's restaurante
Panjiio do Flamongo, s n'.'

(Em rrento ao Mono da Viúva)
Telefone: (02!) 551-1 l;)l

Comemoração

de Final de

Ano com Bom

Atendimento e

Alegria, só na

Churrascaria

Rincão Gaúcho.

Faça já sua reserva.

RINCÃO
GAÚCHO

Rua Marquês de Valença, 83
Tel.: 284-5889 - Fax: 284-5944
Estacionamento próprio com

manobreiro

ALM0Ç0S, JANTARES E COQUETÉIS DE CONFRATERNIZAÇÃO I

[ISiSI
Banda e cantores — Cozinha invejável

P) Rua Visconde de Pirajà, 22 — Tel.: 287-0302

UM MARAVILHOSO LUGAR.
H&/ /-'fy

II il
SUITES & APARTAMENTOS ' 'Presente de Natalpra você"T

SAUNA, FRIGOBAR; HIDROMASSAGENS, MÚSICA AMBIENTE"
EXECUTIVE: TO DRINKS, TO LUNCHES, TO DINNERS.

S:

SENADOR DANTAS, 46. TEL.: 210-3235

L1PS MOTEL—"Uma História de Amor na Cinelândia"

Caderno

Idéias
LIVROS

SÁBADO

no seu 
JB

m

Shall
apresenta

direção: Paulo Keis

AMOR.

C

CONFUSÃO
de A. Sehnitzer-

com Flávio Antonio.Paulo CarvalKn, Arildo Figueiredo,
Paloma Kiani, Marina Wanna, Marta Diaz e Roberta Malta

Teatro Laura Alvimum
Dias 7, &, 14 e 15 de Dezembro

21 horas
tel: 2746946

Ipanema

Classificados Disque JB
(021)580-5522

REVISÃO - AQUECEDORES —Aa M m® m non onon;
Preço especial à vista jm jm Ml Z0U"0U0U

sssrJísí 4.4ÜO, ILVVIL SM con.onon;
Revisão geral com troca de diafragma e garantia de 1 ano. V7U/U
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CRÍTICA I CINEMA/ 
kAs 

amantes1/ ?

teoria não funciona na 
prática

Bhugosukman

Á momentos em que
o cinema abandona
os grandes temas, os

épicos e as causas que fazem
a história se mover e debru-
çà-se no singelo cotidiano das
pessoas. Esta opção estética
pretende, não raro, atingir os
ífiesnios objetivos dos épicos
—acompanhar a marcha hu-
mana sobre a Terra —, só
que pelo lado do avesso. É
exatamente esse o caso da co-
média romântica As amantes,
segunda produção americana
do cineasta polonês Yurek
Bogayevicz, que, através de
utfi improvável triângulo
ajgoroso situado na Nova
Iorque contemporânea, pre-
tende fazer um retrato da ci-
dàde e da época.

. lAs primeiras imagens do
filme são exemplares desta
proposta: duas amantes (a
angelical Sherilyn Fenn e
Kelly Lynch) discutem o fim
de sua relação aos berros, em
plena fauna da Washington
Sguare, no Village. Apesar
«ío-escândalo, as duas não
chamam muito a atenção. Es-
tão completamente inseridas
HO] cofltexto épico do local.
Isto é: são homossexuais
Ijem-sucedidas, modernas, in-
dependentes — uma é profes-
SOra da New York Univer-
sity, a outra é enfermeira.
Nestas cenas, o diretor esta-
belece as linhas principais do
Filme, uma abordagem do
amor nos anos 90, e seu habi-
tal natural, as vanguardistas
ruas de Manhattan.

—A situação básica das duas
Üjftantes que se separam ga-
(Lha uma nova dimensão

quando entra em cena o garo-
lo de programa Joe (William
Baldwin), que vai ser contra-
tado pela maclwna persona-
gem de Kelly Lynch para tra-
zer de volta sua delicada
amante. A partir dai, o filme
muda de genêro e abandona a
narrativa cotidiana para se
tornar uma desconjuntada
trama de aventura, apostan-
do em clichês do submundo
cinematográfico como cafe-
toes cordiais e gângsters pou-
co amigáveis. O filme perde
seu principal encanto, que só
é recuperado no final, após a
conclusão das estrepolias ci-
nematográficas.

O que acabou tornando-se
um defeito, no entanto, era a
mais pura intenção do diretor
e sua mais profunda reflexão
sobre o comportamento sen-
timental nos dias de hoje:"Esse comportamento pode
aparecer como pura comédia,
drama ou um filme de sus-
pense. Muitas vezes, é a com-
binação desses três elemen-
tos", confessou Bogayevicz.

Essa tese mostrou-se per-
feita apenas na teoria, pois a
prática cinematográfica de-
monstrou que, quando o di-
retor abandonou o tipo de
filme a que se propôs no ini-
cio — um retrato quase épico
baseado nos pequenos deta-
lhes —, ele se estrepou. De
qualquer maneira, por esses
poucos momentos em que o
cinema de Bogayevicz volta
suas ientes para o comporta-
mento dos personagens. As
amantes tem momentos de in-
teresse que, por si só, justifi-
cam sua existência.
¦ As amantes está em cartaz
no cinema Barra-2. Censura:
12 anos.

it j , '\f 
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Cotiçtou • ruim ? regular * ? bom * ? ? ótimo ? ? ? ? excelente
Sherilyn Fenn (E) e Kelly Lynch estrelam a comédia nova-iorquina do polonês Bogayevicz

ir
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jjSTRÉlA
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NOITES FELINAS (Les nuits fauves). de Cyri!
Çójlàrd. Com Cyril Collard, Romane Bohringer e
Carlos Lopez. Belas-Artes Veneza (Av. Pasteur.
184 — 295-8349): 14h. 16h10. 18h20, 20H30.-Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 —

Ja2-1258): 17h20, 19h40. 22h. Art-Casashop¦
ping 2 (Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-
0746). Art-Plaza 2 (Rua XV de Novembro. 8 —
T18-6769): 16H20.18h40, 21 h. (14 anos).
Jean, 30 anos. se apaixona por Laura. de 17 anos.'Ele namora homens e mulheres, e descobre que
gStftpQm Aids. A paixão de Laura. porém, faz com

,<mg#!e aprenda a amar. França/1992.
0l CHEIRO DA PAPAIA VERDE (Mui du du
xanh/L'Odeur de Ia papaye verte), de Tran Anh
Ifiung.' Com Tran Nu Yên-Khê. Lu Man San e
Trüong Thi Loc. Rio-Sul 3 (Rua Lauro Muller.-lieyLj. 401 — P»-:e CD 03 — 542-1098):
13h30. 15H30, 17h30. 19h30. 21H30. Leblon 2
(AV Ataulfo de Paiva. 391): 16h. 18h.20h, 22h.
ilZanos).
Mui. 12 anos. sai do interior para trabalhar na
casa de uma familia marcada pelo trauma do
abandono. Apesar das adversidades, ela conse-
$06'descobrir o amor. Vietnã/França/1993.

it ?
OLIVIER. OLIVIER (O/ivier. O li vier), de Agniesz-
Tc^THoIland. Com François Cluzet. Brigitte Rouan
e\)éan-François Stévenin. Rio-Sul 4 (Rua Lauro"Muller. 116/Lj. 401 — Parte CD 04 — 542-
1098): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Roxy 3 (Av.Copacabana. 945): 16h, 18h, 20h, 22h. (14anos).
Ojivie.rj filho do casal Duval. desaparece. A invés-
ligação não dá em nada e as pressões separam o
casal. Anos depois, é preso um jovem marginal,
qtie'parece ser Olivier. Só Nadine, sua irmã, des-
confia da identidade do rapaz. França/1992.

MARCAS DE BATON (Traces of red), de Andy
Wolk. Com James Belushi. Lorraine Bracco e
lony Goldwyn. Star-lpanema (Rua Visconde de
Pirajá, 371 -521-4690): 18h30, 20h20, 22h10.
AÍt-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11. 2.150-'325-0746): 17h. 19h. 21 h. Art-Tijuca (RuaConde de Bonfim, 406 — 254-9578), Art-^Aadu-
feira 1 (Shopping Center de Madureira — 390-
1827), Art-Plaza 1 (Rua XV de Novembro. 8 —
718-6769): 15h. 17h, 19h. 21 h. Pathó (PraçaFjpriano, 45 — 220-3135): 12h40, 14h20, 16h.
Í7h40.19h20. 21 h. Paratodos (Rua Arquias Cor-
deko. 350 — 281-3628): 14h20, 16h. 17h40,
18h20, 21 h (14 anos).

JD detetiv» Jack recebe cartas secretas e rimadas,
enquanlo vários assassinatos acontecem. Ele in-
yestiga. mas aos poucos percebe que está pare-cendo cada vez mais suspeito. EUA/1993.

» j^rif

ÇQRÃÇAO INDOMÁVEL (Untamed Heart). de
JçKiy" Bill. Com Christian Slater. Marisa Tomei.

Rosie Perez. Kyle Secor e Willie Garson. Metro
Boavista (Rua do Passeio. 62 — 240-1291): 14h,
16h50.17h40.19h30. 21 h20. Largo do Machado
1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842), Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 —
256-2610): 14H30. 16h20. 18h10. 20h. 21h60.
Via Parque 1 (Av. Alvorada. 3.000 — 385-0261):
15h30,17h20.19H10. 21h. (Livre).Caroline é uma garçonete engraçada e falante. Ela
tenta superar assim a carência e a timidez. Com
ela trabalha o atendente Adam. que curte uma
paixão nâo-declarada pela moça. que acaba des-
cobrindo o interesse dele. EUA/1992.

O LOBO DO MAR (The sea woH), de Michael
Anderson. Com Charles Bronson, Christopher
Reeve e Catherine Mary Stewart. Pafácio-1 (Rua
do Passeio. 40 — 240-6541): 14h, 15h40.
17h20,19h. 20h40. Opera¦ I (Praia de Botafogo.
340 — 552-4945). América (Rua Conde de Bon-
fim, 334 — 264-4246), Madureira 3 (Rua João
Vicente. 15 — 369-7732), Niterói (Rua Visconde
do Rio Branco. 375 — 719-9322): 16h. 17h40.
19h20. 21 h. Via Parque 3 (Av. Alvorada. 3.000 —
385-0261): 16h30, 18h10. 19h50. 21h30. (12anos).
O escritor Humphrey faz uma travessia de balsa
em nevoenta baía, e conhece a bela Flaxen. Na
escuridão, a balsa se choca com um navio e a
tripulação é salva pelo maniaco Wolf Larsen. queusa o terror como forma de dominio. EUA/1993.

A INCRÍVEL JORNADA (Homeward bound: The
incredible jorney), de Duwaynedunham. Dubla-
dores Michael J.Fox, Sally Field e Oon Ameche.
Rio-Sul 1 (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401 —
Parte CD 01 — 542-1098): 14h. 16h40, 17h20.
19h. 20h40. Via Parque 5 (Av. Alvorada, 3.000 —
385-0261). Norte Shopping 2 (Av. Suburbana.
5.474 — 592-9430). Art-Madureira 2 (ShoppingCenter de Madureira — 390-1827): 16h, 17h40.
19h20, 21 h. Star-lpanema (Rua Visconde de Pi-
rajá, 371 — 521-4690): 14h, 15h30. 17h. Star-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502/C — 256-
4588): 14h30, 16h, 17h30. Bruni-Tijuca (RuaConde de Bonfim, 370 — 254-8975). Windsor
(Rua Coronel Moreira César. 26 — 717-6289):
14h20,16h, 17h40,19h20. 21 h. (Livre).Três companheiros perdidos — dois cães e um
gato — empreendem uma jornada em meio à
natureza selvagem, tentando achar seus donos.
Baseado em romance de Sheila Bumford. EUA/
1993.

PAIXÃO SEM LIMITE — De Alan Shapiro. Com
Cary Elwes, Alice Silverstone e Jennifer Rubin.
fíoxy-1 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245).
São Luiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-2296).
Via Parque 6 (Av. Alvorada, 3.000 — 385-0261):
16h30. 18h10. 19h50. 21h30. Tijuco-1 (RuaCondo de Bonfim. 422 — 264-6246), ilha Piaza 2
(Av. Maestro Paulo e Silva, 400/158), Art-Méier
(Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 16h, 17h40,
19h20, 21 h. (14 anos).
Nick vive numa aconchegante casa de hóspedes,
atrás da casa do casal Forrester. Tudo se modifica
quando ele conhece a adolescente Dorian. filhado casal. A atração da jovem por ele se torna uma
perigosa obsessão. EUA/1993

NEM FREUD EXPLICA (Inside monkcy Zetter-
land, 1991), de Jefery Levy. Com Steven Antin,
Katherine Helmond e Pntricia Arquette. EstaçãoBotafogo/Sala-3 (Rua Voluntários da Pátria, 88— 537-1112): 16h10. 18h. 19h50, 21h40. (12anos).

Filho de màe judia e estrela de TV, Monkey preci-sa de um psicanalista para poder conversar.sobre
os complexos pensamentos que o arrebatam no
dia-a-dia. EUA/1992.

O TOQUE DO SILÊNCIO (Thesilent touch). de
Krysztof Zanussi. Com Max Vôn Sydow. SarahMiles, Lothaire Bluteau e Sofie Grabol. Estação
Cinema-1 (Av. Prado Júnior. 281 -541-2189):
16h20. 18h10. 20h, 21h50. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 16h40.
18h30, 20h20, 22h10. (12 anos).
Famoso músico, velho e doente, não compõe
nada há mais de 40 anos. Um estudante, seu fâ.
vai procuré-lo para convencô-lo a voltar a com-
por. lnglaterra/Polônia/Dinamarca/1992.

O ATIRADOR (Sniper), de Luis Llosa. Com Tom
Berenger e Billy Zane. Roxy-2 (Av. Copacabana.
945 — 236-6245): 16h, 17hS0, 19h40, 21h30.Rio-Sul 2 (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401 —
Parte CD 02 — 542-1098): 14h10, 16h, 17h50.
19h40, 21 h30. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2— 220-3835): 13h40, 15h30, 17h20. 19h10.
21 h. Via Parque 2 (Av. Alvorada, 3.000 — 385-
0261). Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 —
228-8178): 16h. 17H50, 19h40. 21h30. Norte
Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-
9430), Ilha Plaza 1 (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/158). Madureira 1 (Rua Dagmarda Fonseca.
54 — 450-1338), Central (Rua Visconde do Rio
Branco. 455 — 717-0367): 15h30. 17h20.
19h10. 21 h. (12 anos).
Dois militares, atiradores de elite, de perfis muito
diferentes, sào forçados a cumprir juntos uma
missão contra terroristas na selva sul-americana, e
acabam se desentendendo. EUA/1992.

I CONTINUAÇÃO

? ? ?
A LIBERDADE Ê AZUL (Trois couleurs: bleuj, de
Krzysztof Kieslowski. Com Juliette Binoche, Be-
noit Regent, Florence Pernel e Charlotte Very.
Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-
4895): 16h, 18h. 20h, 22h. Estação Botafogo/
Sala-1 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 537-
1112): 16h, 18h. 20h, 22h. Art-Fashion Mall 2
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 16h40,
18h30. 20h20. 22h10. (12 anos).'

Julie, após um acidente de carro, onde perde a
filha única e o marido tenta apagar de sua memó-
ria o passado. O filme é inspirado nas três cores e
nos idéias da Revolução Francesa. França/Polò-
nia/1993.

A HISTÓRIA DE QIU JU (Qiu Ju da Guansi). de
Zhang Yimou. Com Gongi Li. Lei Laosheng, Liu
Peigi e Vang Liuchun. Estação Botafogo/Sala-2
(Rua Voluntários da Pátria. 88 — 537-1112):
15h30. 17h30. (Livre).

No norte da China, Qiu Ju espera seu primeirofilho. Enquanto isto seu marido se desentende
com um líder local. Wang. Na horã do parto ela
encontra amparo nas mãos de Wang e a partir dai
tenta renconciliar os dois, mas sem abrir mão de
querer justiça. China/Hong Kong/1992.

O BANQUETE DE CASAMENTO (The wedding
banquete), de Ang Lee. Com Ah-leh Gua, Sihung
Lung, May Chin e Winston Chão. Estação Pais-
sandu (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-4653):
15h20, 17h30, 19h40, 21h50. Cine Gávea (RuaMarquês de São Vicente. 52 — 274-4532):
15h30,17h40,19h50, 22h. Icarai(Praia de Icarai,

161 — 717-0120): 15h, 17h, 19h. 21h. (10anos).
Wai Tung, próspero imigrante, vive um relaciona-
mento homossexual com Simorfr Para manter as
aparências ele resolve casar-se com a jovem Wei
Wei. Porém, Wei Wei engravida de Wai Tung e o
desenlace da história torna-se surpreendente paratodos. EUA/1993.

SEDUÇÃO (Belle Êpoque), de Fernando Trueba.
Com Fernado Fernan Gomez. Ariadna Gil e Mari-
bel Verdu. Estação Museu da República (Rua do
Catete, 153 — 245-5477): 20h10. (14 anos).

Um jovem espanhol, desertor do exército. 6 acolhi-do na casa do um pintor e é envolvido por suas
quatro filhas. Espanha/1992.

COMO ÁGUA PARA CHOCOLATE — De Al-
fonso Arau. Com Marco Leonardi, Lumi Cavazos,
Regina Torre e Yareli Arizmendi. Center (RuaCoronel Moreira César, 265 — 711-6909):
14h30, 16h40, 18h50. 21 h. (12 anos).

Durante a revolução mexicana, casal apaixonado é
obrigado a se separar por conta da tradição queimpede o casamento da filha mais nova, que deve
ceder seu amor á irmã mais velha. México/1992.

ALADDIN — Do John Musker e Ron Clements.
Estação Museu da República (Rua do Catete. 153— 245-5477): 15h. (Livre).

Versão original do clássico de Mil e Uma Noites,
uma das maiores fábulas de todos os tempos.
Produção de Walt Disney. EUA/1992.

? ?
JONAH QUE VIVEU NA BALEIA (Jonah who
lived in the whale). de Roberto Faenza. Com
Jean-Hugues Anglade e Juliet Aubrey. Novo Jóia
(Av. Copacabana. 680): 15h30. 17h20. 19h10.
21h. (12 anos).

Ê uma história que trata objetivamente, de uma das
questões mais contundentes do nosso tempo: a
violência — mas a violência vista através de olhos
inocentes e cheios de esperança. Baseado na
autobiografia de Jona Oberski — Childhood. Itá-
lia/1992.

SOL NASCENTE (Rising sun). de Philip Kauf-
man. Com Sean Connery. Wesley Snipes. Harvey
Keitel e Cary-Hhiroyuki. Ricamar (Av. Copacaba-
na. 360 — 255-4491 )-*16h. 18h15. 20h30. (14anos).

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. Neste universo onde quem de-
tém a informação detém o poder, nada é como
parece ser. EUA/1993

NA LINHA DE FOGO (In the Une of /ire), de
Wolfgang Petersen. Com Clint Eastwood, John
Malkovich, Renerusso e Dylan McDermott. Art-
Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 17h20,19h40, 22h. (12 anos).

Harrigan é um corajoso agente do serviço secreto
norte-americano que procura redimir-se de um
erro do passado, tentando salvar a vida do Presi-
dente dos Estados Unidos, ainda que isso lhe
custe a própria vida. EUA/1992.

ESCRITO NAS ESTRELAS (Younger & Youn-
ger), de Percy Adlon. Com Donald Sutherland,
Lolita Davidovich, Brendan Fraser e Julie Delpy.
Estação Museu da República (Rua do Catete, 153-.245-5477): 18h20. (14 anos).

Don Johnson o Stophen Lang Sào Luiz
do Calotu. 307 - 285-2296): 18h,.18h, íf
22h Sàb. o dom.; a partir do 14h. Coparei
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Via PijKllHr».
4 (Av. Alvorada, 3.000), Ti/ucu-2 (Rua Condo d»
Bonllm, 422 — 264-5246): 15h30. 17(1310-..
19h30. 21h30. Leblon-I (Av. Aioullo.de Prnvi,
391 — 239-5048): 16h, 18h, 20h. 2?h. MM
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Jonathan, é um executivo bon vivant, porém sua
esposa não agüenta mais seus excessos e tem um
ataque cardíaco fatal. Ele passa a ter visões com a
mulher morta e nâo demora muito para que se
apaixone de novo pela esposa morta. Alemanha/
1993.

O FUGITIVO — De Andrew Davis. Com HerrisonFord, Tommy Lee Jones, Joe Pantoliano e An-dreas Katsulas. Cindido Mendes (Rua Joana An-
gélica, 63 — 267-7296): 15h. 17h20, 19h40,22h. (12 anos).

O Dr. Kimble, retornando para casa após umacirurgia, surpreende um invasor em sua residén*cia. Momentos depois encontra sua esposa ferida
que acaba morrendo em seus braços. Ele é acusa•do de assassinato e inicia, então, a busca doverdadeiro assassino de sua mulher. EUA/1992.

O PIANO (The piano), de Jane Campion. Com
Holly Hunter. Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Pa-
quin e Kerry Walker. Cineclube Laura Ali/im (Av.Vieira Souto. 176 — 267-1647): 16h20, 18h40.21 h. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0746): 16h30, 18h50, 21 h10. (14anos).

Ada não fala desde os seis anos de idade. No vigor
de seus 20 anos vai realizar um casamento arran-
jado com um homem que nunca viu. Em plenoanos de 1870 parte da Inglaterra para a Nova
Zelândia, onde aporta na solitária praia com a
filha, caixas e o precioso piano. Inglaterra/19^!.

O DEMOLIDOR (Demolition man). de Marco
Bambilla. Com Sylvester Stallone. Wesfey Snipes
e Sandra Bullock. Palãcio-2 (Rua do Passeio, 40
— 240-6541): 16h10. 18h20, 20h30. Niterói
Shopping 2 (Rua da Conceição, 188/324 —
717-9655): 16h, 17h, 19h. 21 h. Barra-3 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487): 16h40, 18h50,
21 h. Madureira 2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338): 16h10.18h20,20h30. (12anos).

Dois homens, dois adversários congelados nó
tempo, nunca pensaram que um dia poderiam
novamente se encontrar, no futuro, no ano de
2032. Spartan vê-se novamente defronte do terrí-
vel Phoenix e tem que reestabelecer a ordem
nesse novo mundo. EUA/1993.

MEU QUERIDO TOM MIX (Mi querido Tom
Mix), de Carlos Garcia Agraz. Com Ana Ofélia
Murguía, Federico Luppi, Manuel Ojeda e Da-
mián Garcia Vázquez. Star-Copacabana (Rua Ba-
rata Ribeiro. 502/C — 256-4588): 19h, 20ti30.
22h. (Livre).

Mulher de 60 anos vive obcecada pela imagem do
legendário vaqueiro até que um dia, no cinema,
ela e os outros são cercados por um bando de
assaltantes. Melhor ator (Federico Luppi) no Fes-
tival de Gramado. México/1991.

IP5 - A ILHA DOS PAQUIDERMES (IP5 ¦ L'ile
aux pachydermes). Jean-Jacques Beinex. Com
Yves Montand, Olivier Martinez e Sekkou Sall.
Bolas-Artes Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194): 14h, 16h10.18h20, 20h30. (Livre).

Dois jovens, Tony e Jockey, rodam pelas estradas
da francesas até encontrarem Léon Mareei, que os
leva para a floresta numa busca que ultrapassa
qualquer compreensão. França/1992.

TAO CULPADO COMO O PECADO (Guilty as
sin). de Sidney Lumet. Com Rebecca DeMornay,

Shopping 1 (Rua da Conceição, 188/32
717-9656): 16h. 17h, 19h, 21 h. (14 anos).

Jonnifer, uma conceituada advogada, é cont/a)#da ,h
paro defender o playboy Davld. acusado d
sassinato. Ela. porém, so sente atraída o sejjuzjipa . '
polo charme do David. No entanto, qufln!Ò(' njjwi" 'y
so aproximo dolo mais razões encontro para.dyvfCndar de sua inocência. EUA/1993. ,r fir^r

AS AMANTES (Three of hearts), de Yuiek Booa., .
yevici. Com William Baldwin, Kolly Lynch, Shfl'£
rilyn Fenn e Joe Pantoliano. Batra-2 (Av. JW .
Américas, 4.666 — 325-6487): 15h30. 17H3Ç»A '19h30. 21h30. (12 anos). -' VícTiés personagens não muito convencionais f( «m ¦ *volvem num triângulo amoroso: Joe, um oíqqIò «A
americano, Connio, uma enfermeira lósbicdMet^vi
jovem Ellen. EUA/1993. -V» S tTi»A

POR AMOR OU POR DINHEIRO (For lovt)H romoney). de Barry Sonnenfeld. Com Mintunl-OJ.Fox, Gabriello Anwor e Anthony Hlggins. íatgn*'',do Machado 2 (Lorgo do Machado, 29 —SCB5r I6842): 15h30, 17h20. 19h10. 21 h. Barra K(Avwhdas Américas. 4.866 — 325-6487): 16h, 17MOPO19h40. 21 h30. (Livre).
Ooug é o recepcionista do mais 30fiaiicado"-h'oíélde Nova York. Um dia, encontra um invéltfHb?u>disposto a realizar seus sonhos, mas para isso MláMT
que bancar a ama-seca de sua amante. Poréta/iò*.-'-,sentimentos despertados por ela ameaçam O6»0Ja*Onos que ele custou a realizar e Doug terA'J4litV.decidir se é o amor ou o dinheiro que o fará feliz, •
EUA/1993. -r

OANDAHAR • OS ANOS DE LUZ /G»ndafta~t J»» '
Los annóes lumière), desenho animado de 'Rôrijf,,v
Laloux e Philippe Caza. Estação Museu dablica (Rua do Catete. 153 — 245-5477): IShtONM
(Livre). i íq oi!jTerríveis ameaças pairam sobre a cidade de.Gan-r»?dahar e um jovem escravo é preparado parú.erv" •
frentor o perigo e lutar contra pássaros gigantês e.outros monstros. França/1987. mu».-? v

O ALVO (Hard target). de John Woo. Com JéàntfobClaude Van Damme. Lance Henriksen. Yancyvéusv*
tler e Arnold Vosloo. Olaria (Rua Uranos. U47#. •
- 230-2666): 15h30. 17h20, 19h10, 21,hqSjj*ÜSão Gonçalo (Rua Dr. Nilo Peçanha, 56/7Q '-r.
713-4048): 14h20, 16h, 17h40. 19h20, 21 h <l4'.anos). . ' .w;;sUm estivador do porto de New Orleans utiliza.su» stécnica em artes marciais para combater uma
quadrilha de sádicos e transforma um lucratívq
negócio a organização de safáris, onde as presassâo ox-combatentes ou mendigos sem família e~
sem residência. EUA/1992. • 'S—•

TOP QANG 2 • A MISSÃO (Hot shotsl 2)'. deJim Abrahams. Com Charlie Sheen, Lloyd Bríd* '
ges. Valeria Golino e Richard Grenna. Niterói "
Shopping 2 (Rua da Conceição. 188/324v
717-9655): 14h20. 16h. 17h40. 19h20. 21h. Cfe<;
ne (Av. Geremàrio Dantas. 1.207 — 392-2860)>iu.i
17h30. 21 h. (Livre).presidente dos Estados Unidos ordena uma piis-são de resgate aos soldados americanos mantjdos
como reféns no Iraque. Porém, a missão de rçsga-
to cai numa cilada e sâo também presos bgmo,...,
reféns. Uma nova missão ó então ordenada. EUi(UL
199Z •

REAPRESENTAÇÁO

A FIRMA (The firm). de Sydney Pollack. .Com.Tom Cruise. Jeanne Tripplehorn. Gene Haçjynao,, re Hal Holbrook. Campo Grande (Rua Campo
Grande, 880 — 394-4452): 15h10. 17h'5Q;
20h30. (14 anos). *' '*
Mitch. um advogado recém-formado!'é com/to^iU'
do para trabalhar num rico escritório em Mem-
phis. O que parecia uma oportunidado de ouró'
poderia custar-lhe a vida. Sem opção, ele depide ,seguir a lei. apesar da pressão da firma e do FBI. ¦
induzindo-oa infringi-la. EUA/1993. i

A PROSTITUTA (Whore). de Ken Russell. Com
Theresa Russell. Benjamin Mouton e Antônio' • •
Fargas. CineArte-UFF (Rua Miguel de Frias.9->-
717-8080): 17h20.19h10. 21h. (14anos). iuj&*
O universo de uma prostituta é retratado quasecomo um documentário, relatando os obstáculos
desta profissão e fazendo revelações sobre a
xualidade humana. EUA/1991. .. ...

KICKBOXER II — A VINGANÇA DO DRAGÃO
(Kickboxer II), de Albert Pyun. Com Sasha Mit-
chell, Peter Boyle, Cary Hiroyuki Tagawa e Den-
nis Chan. Cisne (Av. Geremàrio Dantas. 1.207 r-.
392-2860): 16h. 19h. (12 anos).• .
I EXTRA
CORPO EM DELITO (Brasileiro), de Nuno Cesa»
Abreu. Com Lima Duarte. Regina Dourado, Fjçna- »
to Borghi Wilson Grey. Hoje, no Centro Cultural -
Banco do Brasil (Rua 1° de Março, 66 —216-
0237): 16h30. (16 anos). n :W'. :Médico legista, que falsificava laudos para ep(:prM >t,brir crimes cometidos pela repressão, senté*se^ _perseguido pelas lembranças do passado.
ção de 1985. -

I MOSTRA C^T.-fUO- -
RECORDANDO VINCENT PRICE (III) W"'As
16h30: Laura (Laura). de Otto Premminger. Com -•
Gene Tierney, Dana Andrews e Vincent Price> )-7
(versão original em inglês/sem legendas).,HejeíC-JI
na Cinemateca do MAM, Av. Infante D. Henrique,.. /
85(210-2188). EUA/1944. . j

RECORDANDO FELLINI -1* PARTE: FELLINI •
ROTEIRISTA (III) — As 18h30: O moinho,doZli
(II mulino dei pò). de Alberto Lattuada. t.fiorpt.Carla dei Poggio, Jacques Sernae. (legenda^.em,.
português). Hoje. na Cinemateca do MAM. ...Infante D. Henrique. 85 (210-2188). ltáliá/1i&«P

I MOSTRA ARCO-IRIS DE FILMES QAV/
LÉSBICOS — Às 18h30: Questão de amotÇjfle ^Jerry Thorpe. Hoje, no IBAC, Av. Rio Bi^ôo^r"
179/8° andar. ^ f • b»
Mãe luta na justiça para manter a custódia d£$>
filho, quando trazem a tona que ela é les^ca.
EUA/1978.

iònÁ!>ia
nt^l* *.

4i4" *'•;i39>M»

FESTIVAL MUNDIAL DO MINUTO12h30: Minutos da Espanhe«Às 14h: Minutos de.Viena. Às 16h30: Minutos da Itália. As 17h: 'f$'v (nutos da Argentina. As 18h30: Minutos de ^petição. Hoje, no CCBB, Rua Io de Março. 66?'~Entrada franca com distribuição de senhds^áo"^^minutos antes da sessão. »
CENSURA E CINEMA NOS ANOS DE.EX&Éj.

ÇAO — De 3a a 6a. a partir de 10h e sáb. e ^om.Ia partir de 14h: Acervo do D O PS e Còrpifidé^*^
delito. Museu Nacional de Belas
Rio Branco. 199 (240-0068). Até 9 de janeírèC J

ANGEL VIANNA, ASSIM SE PASSARANI^Ó ; VANOS — Às 13h. 14h30: Vídeos de Màuríce^Béjart, Pina Bausch e outros. Hoje. no Céntnf de' * ^
Letras e Artes/Uni-Rio. Av. Pasteur. 296 (293^' *"
2548). Até 9 de dezembro. "S

VlDEOS DE ARTES — Sessões continuas de 1Ôti'ás 22h: Sinfonia dos bichos. DiôViamentMftttf ^
Shopping Center da Gávea, Rua MarquèVdé-Saí '^'
Vicente, 52. Até 24 de dezembro. ¦ ?fo-»^4,.i

VlDEO-CLIPS — As 17h: Sade. BonJovi. ê{ln&\'*'Daniela Mercury e outros. De 2a"á 6", no
Bar, Rua Real Grandeza, 216 (286-2720). vV.

VÍDEO

• Mt

Ouca a Radio Cidade e fique atento as promocoes da Zine.
V~ t-

zm * : •
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JORWALDO BRASIL B/ROTEIRO

A ? Altoragflos do iiltlma Mora na programafSo publlcada nosta A .aepSo sflo do responsabllldade dos organizadoroB doa ovontoo . A

TEATRO *Y RADIO CLASSTCO 'V 
TELEVISAOAMOR E CONFUSAO —.De Arthur Schnitiler. Ingrossos a domicilio polo tel. 221-0516 Dura- "Bfr-"- ..Diro^jlp.'d# Paulo Rail. Com Flivio AntOnio. Ro- ?8o:1h30. I ADIIC OA PU OA 1\/f 1-J7 . if£«.UMA'TR,° SENISE/ j 12,1 0 Mnnchoto o»porti-

ber/fc Hiilta t outros. Casa de Culture Laura At- chamtv mfii amoo t h i H Ul UlJ /V lM /UijMliZ LANZELOTTE/CHEW — 4" o 5", 4s 18h30. ^OUCMttV£^^^ vo.Ctportlvo
TilT KTdu"*rariiMB da 20 horaa - «*, * . WW InZ'ZnT '° j J{£ 

° ~1
S»^LiL« Com Miroia Albuquatqua, Sidney Maaol e ou- Pas-de-deux do Pisuro Aiul. de Tohalkowaky 8hl0 o Exaou«lo do hlno ; NoticiArio

lro». Teatro Giniitlco, Rua Qra«a Aranha, 187 (O® Cleveland, Strawineky • AAD - 5:12); Con- A nacional : 13h Q G„„, (umola Jor.UM JRIoQUE VEM DE LONQE — Texto, diie- (220-8394). D»4« » 6*. i« 19h; 6'es4b„ 4s 21 certo em Dd maior, para flauta, oboi e orquestra,  BhlB o Telecurao 2° Orau nallstlcode Ho Krugll. Taalro II. do e dom., 4> 20h. CRS 1.3B0 (4*); CR# 1.800 (6», de Antonio Sailed (Nlcolet, Holllger, ASMF, Sllli- 81,30 o £ de manhl Inlor- | 13h30 o Esquontondo osCCffB. Rua Mmelro de Marfo, 66 (216-0237). 6" e dom.) e CRI 2.200 (s*b.). At 5«j, maloros da to • Grav. 1986 - DDD • 18:59): Suite folcldrica a.*. t\ I \\ f\ i mn,lv0 tomborlns
De 6", is 12h30. CRI 200. At4 17 da 05anoi ttmdescontode30%. As6't, esludantes ingtesa, op. 90, de Benjamin Britten (Phil. N.Y., ^\Sj I I 11 IV I \ 9h30 o Discovery. Docu- 13h3B o Batebooa Dobnioadewmbro.. tim detconlo de 30%, Ingressos a domlclllo polo Bamitaln - AAD -14:28); Mazurcatop. 30 top. 1 1/ fl 11 \J n JwrntM,o,Hol»;Aptoi ; 16h 0 Helena. Novela. Re-

A WA flE AOUII.ES — Basaado na lllada de .221-0515. Duraplo: 2h. 33, de Chopin (Antonio Batbosa - DDD - 20:34); J cure do P6lo Sul prl8e
Hc$rO;Di,Mo de Hamilton V« Pe,.i,a. Com ENTRE AMIQAS — De Maria Duda. Direcfio do v^So".! *DDO ^VstuTJlTa^l • vSiSJ08^ 

° £S&"S3kh,',WI1 ! ,7h O ^ 
• erf.**

MSKSSSJ.' do ballet /Vamoona, da Lalo (ORTF, Martinon '• 
d, 0 Urn novo ,.mpo j 19h 0 So.

De 2" a Ub *» 21 h; domTl« 20h CR*1 000 (de 143 (23B-B34B1 De 4" • «ib 4» 2?h « Hnm »« AAD • 14:52); Cantlga 14 de bnge. paravlollno e passagem. Performance de FI4vla Fafiiea. Da 14h 11h o Educa?«o em re- ; rlada
2* CR11 200 (de 8" ¦ dom ) Oospeticu• 19h CRI 1 000 {4*1 CR$ 1 100 r Hnm\ pinno, de Camargo Guarnieri (Szering, Maillots • ds 16h. Performance de Raphaela Hermeto e Ros- 11hM • 19h25 o Feras do cirnaval

W1 300 (S^rtbi ^)urac*oMh30 Inareisos AAD *4:10)1 ?'(0S 8ana Mlloni' Das 14h30 4» 16h' do 0 «""«•» 19h30 o Gent, famoaa. Jor-
^^SaiMrVdatpd'olnlclo.Diiracto 1h30 ,131,1221 051B CBC' S,,awinBl<y " AAD " 16:33)1 C""'choMflnil!0 Vaillanl. Da. 15h 4. 15h30. Eacuipir. 12h ° - «ar- ; nalla.ico
AtT!2 dedaVamb'o I?™*Z ',° piano e scpros. de Janacek (Firkuany, OR BAvara, Concept e dire94o de Alexandre Franco. Das de Notlci4,lo naclo- ; 20h 0 Manchate eaportl-
Jl"._ _ . OPERA DO MALANDRO — De Chlco Buarque Kubelik • AAD - 18:37); Miitlca para a coroafSo 16h 4a17h. Centro de Letras e Arte* da Unl-Rio, „ ' ,, • vaOJHO- De Shakeap^. pa MAnlcl Alvarenga. Dlrap4o de Maria Teteza Amarai. Com SabaatiSo de James Segundo da Inglaterra: I was glad, de Av. Pasteur, 296 (296-2648). Entrada (ranca I2h30 O Rio notlcln. Noti- . 20hJ5 o Eaquantando oaCom.Rodtigo Rangel, Paulo Glannini • outroa. Lemoa, Anilu Leopl.e outroa. Salio Auyrlo, do P'urcell (Weatmlnater, Preston - DDD - 6:06); : tamborlna

Teattfr-Xtulcine, Rua Alcinda Guanabara, 17 Teatro Municipal. Pra«a Marechal Floriano, a/n° Sln/onla n. 1, em ml menor, op. 39, de Sibelius DANCA NO METRO — Com a Olicina Ballet do izn46 o Nacflea Unldaa. No- ; 20h30 o Jornal da Mancha-(220-6097). Da 4" aS'^ilal 8h30; s4b., 4i 21 h (262-4164). De 2" a 4«, 4a 18h30. Entrada tran- (Fil.Viena, Bernstein - Grav. 1990 - DDD • Rio de Janeiro, o Grupo Tapias e a Escola Esta- 13h n u«.tihi.i«nHo ! 1" adl?*0- No-
^ *• ca Dhfrlbulfio de senhas, entre 11h e Uh not 41:19); Abertura da dpera Abu Hassan, de Weber dual Maria Olenewa. 4', 4s 17h30. Mctrd Carlo- o Vaatibulando . ticiarlo naclonal

CR®K0'(s*b.). Detconlo da 50% para pessoas diat de espeHculo, na porta de acesso ao Salio (Fit. Berlim, Karajan - ADD - 3:21). ca. Entrada franca. 14h 0 AM"0u<a : 21h30 o Guarra aam flm.
que levarem o canhoto d» outre pefa. Alunos do Assyrlo, pela entrada da Av. Rio Brenco. Duragio: 14H30 o Eduoaplo am ra- : Novela
2° qf<W:d? ffcolat pObllcet, com pro/etsores. Urn 2h. vl,w : 22h16 o Oa malhoraa. Varle-
entitdnfrnc.de6-. A TERRA VISTA DA LUA - Comtdla da humor !2!« ° 

r'T"* . i 23H15 o O itoo do poda,TR4IA «¦ Adaptaplo de Eduardo Wouik e Fer- negro baseada na. obraa de Franz Kafka a Anai. M . S "4 181,30 0 ®,"?l.c22?i'n,,nlil : ohiB n m '1^1
nanda Sehnoor. Dlrep4o de Eduardo Wotzik. Com Nln. Enpenapio de Roberto Afvlm. Com Andrea ,,K 0 BnBed'an . 0hl6 0 mloo BoieiitiT^ono'CamiM».Amado, Cristian, Oliveira.outroa. Teatro Avancini. CI4udio Lins a outroa. Teatro Posto 6. IM !«•!gillJIMJI3IB 1eh ° l". micoIdoCCBB. Rua 1»deMarpo,66 (216-0237). De Rua Francisco S4, 61 (287-7496). 3* e 4», 4s I I LudaLeme : 0h3° O Jornal da Mancha-

~™rE liMilPrezadoiianalhas 
.i/ j 1h,,£T"corpece rigorosamente no horirlo e nio seri pci- A CANTORA CARECA — De Eugene lonesco Shopping da Oivaa 19h _ „ <„ —-mftula\f entrada apds o seu inlclo. At4 19 de Direpio de Lucr4cia lacovino. Com Roalnia Leo- turo/aapeclal flflffrffl/fffftfftff

dezembro. .. nel. Armando Sagui a outroa. Teatro Ipanema, luro/aapaciai ; gTOBWigWBW
unii Uinnne muu uicm euiiuie Rua Prudente de Moraea. 824 (247-9794). 3"a e  n.cloo.1. Hnli' '• Tel. (021) 542-2132

OB TO^^^SAl^nUDBU- 4*«'»»21 h. CR» 500. Duraplo: 1 h20. Oanpaa «to mjoi j 5h30 o Igraja da grapa
De Jolo Uchfla Cavalcanti Neto. Direpio de Gra- BAHRAOOS DO BAILE — Musical de CI4udio wl Mil ffp tff> TjjiJSJS iff*, A 'M'// ''H I JAZZ „ ° "Sf . ifj 7h o Raalidade rural. In-
cindO' Jr. Com Othon Bastos, Edwin Luiai e ou- Althiery. Dlrepto Rubena Lima Junior. Com Hen- JJJJJJJJ ' \ ' /'¦'. - rfl. j t *** .nTwl/^ ' ' Iri llRl do™oa do'denies'au- lormailvo sobre o
MtifaMg dos OutUO, Rua Marquto de Sio 'ique Farias, Janaina Dinlz Guerra e outros. Teatro ditivos • campo
Vicente. 52/2° (274-9895). De4" a sAb.. ds 21 h Borrashopping, Av. das Americas. 4.666 (325- 20H25 o Jornol do Conares- : 7h3° ° SS°5IhL52I!! Ar*
dom:.4t 20h. CRI 2.000. At* 23 de doiembro os 5844). 3'. 4* e 5*. As 19h. CRI 500. Duracflo: to • Bh n n!! - 2 Lingreisas tem desconto de 50%. Duragao: 1 h40. 1H20. ^ ^ M 20H30 O Mudando de con- idhio n r«,inh. i,n^osadon,lcl,lopelo,el.22U0515. GENTE NAO TEM CARA DE BABACA —^ I'^TT ^ O'"

CANtMDO OU O OTIMI8MO - Texto da Vol- , ®pirado 
na D°a de Gonzagumha 

"e 
Zecarlos " W®f4* 0 |l| ¦'fcW 2,hM ° »gg ~ noi" : lnh„ #I^.Adaptapaoed,rep4odeLu,z Arthur Nunes. Moreno e Claudia Souto Hen,iques. Diropao de ¦ #|"|l| |m|« 22h o jtrnal d. am.nhi = ° oSEPttaSZLC°mCpnio Nucleo Canoca de Teatro. TeaUo Gtauce Zecarlos Moreno. Com Vitor Hugo. Daniel Gon- I mEI 3 iornaMst^o cTm S|: = 11h

«f c&K^Tn5i k ^ A oni? no? cnA z°ga e ouiros. Teatro Vannucci. Rua Marqufts de " 4 bates • manhfl
S.S25 S4o Vicente. 52/3° (274-7246). 3° e 4", 4a 19h. 23X30 o Em busca do ,am- i lah 0(4-,_5» e 6") e CR» 600 (sib. e dom ). Durap4o: CRS500 f • / t po perdido Dobales : O Acontece

2ttyOiscontO de 30% para funcionirios pulicos. hoim At 22:S0h 'I com Mlllon Temor ; 12h30 o Eiporte total
At61U de dezembro. At£M DA VIDA Direpao de Augusto CAsar . Luxor 0h30 o Video notlciaa In- : «h15 o Eaporte total Rio

1BB9- fextoedirep4odeM4rcioVianna.com Vanucci Com Renato Prieto. Felipe Carone e  ' 
mmAt ^ \Holils lormalivo nacional j 13h45 o Qente do Rio. En-

Catla Marins, CI4udia Male e Centro de Exerclcio SS !MII>W i ¦ ¦ > emv.deoloxto . travlstas a debate
de Utopias. Teatro Oliucio Oil, Prapa Cardeal 454(413-3622).3*e4*.4s20h.CRSBOO.Att 16 6h o Encerramanto ; 14H45 o R4dlo^TV Musical
Arcoverde. s/n° (237-7003). 4' e dom., 4s de dezembro. • 15h1B oSllviaPbppovlc.de-'21h30;..6J e.sib., 4s 22h30. CRS 800 e CRS 400 BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMIClLIO) g |7STStSiwSiIK¥||JS^^ WlOOO | bate
(estudantes). At6 19 de dezembro. —Texto e dlrepSo de Irene Ravache. Com Raul I >¦! I tmw J SAwJhMwia>Ml I Tel. (021) 529-2857 i7h15 o SuperninrkBt Ga-

MfMt, UMA AOORAVEL DOIDIVANAS — De Orofino. Telelone para 286-8990. Dura-' — .,h.,
Cartiilo de Od4vlas Com 6hM o Telacur.o 2-Brau
Elizabeth Sbvalla, Renata Fronzi e outros. Teatro Trfls histirias que acontecem num consultbrio de 7h ° Bom di*Bra"' 1SH30 o AarolornalClari'Nunes, Rua Mnrques de S4o Vicente. 52/3° psican4lise. onde o analista 4 a platiia _ _• 1>38 oBomdiaRlo : " 8 '
:«ar MfIIQ PljP7A»Q 8h | 

1Bha8oSrSwSS^*M0M-
i\/| tU J I 

''lZ.AUUj 12n30 o Globo eaporte. Noti- : 19h15 o Jornal Bandelran-
WV IVI I ciarlo esportlvo tea. Notlciarlo naclo-

CUAW 19h. Prafa de Alimonlafio BarraPort, Nivel La- ,TI 1 ? ^ 12h40 o FU TV. Nollciario lo- :

^;:;;S11UW ttSZSSZSr™'" 4 „ iAIIIAC 
'* ! 

S-SILUIZ MELODIA — De 4J a dom.. As 23h. Jan• K V |l|;'nrl:# 13H25 o Vole a oena ver de ,u,obo1mania. Av. Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). H DCVIQTA f I If novo Reprise da no- • 22h30 o Cinema*. Filme. Fla-Couvert CRS 1.400 econsumapaoa CRS 700. At6 Hi 1\ L V 1J 1 ¦ • vela Diroito de amar grantodclito
12Ife dezembro: GREQSON E SUA GANG — Show com mode- 14h35 o Sessfio da tarde. 0h30 o Jornal da noite No-

MA^CtiS RESENOE - Jam session comandada los masculinos. 4-s e 5*s. 4s 22h. Alibi Clube. Av. """« *' dmontu- : ticiirio
pelo pianista. 4''. 4s 22h. Arabella. Estrada da Bartolomeu Mitre. 450 B (259-4043). CRS 400. Ofhnil Rnctnc - FHwiri I llici - Uphnra Hliarto iBhin n «.»¦„ : O Flash. Entrevistas
Barra da Tijuca, 1.636 (493-3460). CRS 1.000. CLUBE DOS HOMENS/AS PANTERAS ATA- UthOIl baStOS fcdWin LUISI - Uebora Uuarte 1«h10 o avantu™. ;2h 0 Vamoa falar com

GitteERTo gil ajuda marcelo a viver cam pelo telefone — Toxto e direpAo de Rogerio Froes - Jay me Periard - Chico Tenreiro : —- 4v4» 21H30. Clrco Voador, Aicob da Lapa, Brigitte Blair. De 3J a 6". as 18h30 T/hitro Briyiltc _ , _ . . 17h o Radical chic. Game : (?MTs/n" (221 -0405). CRS 1.200. Blair II. Rua Senador Dantas. 13 (220-5033). IVflll de Almeida - CaillllO HeVllaCqiia - ILdgard AmOniTl show ;
J°^A/,Ar.A- co,R?nCAc° f D°r wl700 Mulhores"""enl""" 4< a sab. - 21 h / Dom. • 20 h 17h3° 0 ™hR.?muSda ! 

do iu,a.sib., 4s'22h; dom., 4s 20. Scala. Av. Afrftnio de ¦ - . , . ' Humorlsllco • o Um ponto de luz.
Mello Franco, 296 (239-4448). CRS 2.500 (4-. ¦HAD IngreSSOS a domicilio - tel.:221-0S15 1gh D Sonho meu Novela = Religioso
5J..e dom.) e CRS 3.000 (6J e s4b). At6 19 de ¦ DAIV ° ¦ ;••¦¦¦¦¦¦  18h d°Ma?cltoMoraes = 61,30 ° Vinde a Criato. Roii-
dniemh PAULO CESAR FEITAL E CLARISSE GROVA oe Marcmo Moraes gias0

— is Rua de Mo- 18h50 o Espapo vlnde. Rell-CLAUDIO RODITI — Participapao do grupo Ca- roes 39 (267-5757). Couvert a CRS 700.ma de Gato. De 4* a 4s e 4s wiwaoA H»nn»H™,ri,tlllhin it5lhin n» RJ TV. Notici&no
Mistura Fina. Av. Borges de Medeiros. 3207 ' Happy Hour das 18h30 ds 21 h30. De 19h55 o Jornal ligioso
(286-0195). Couvert a CRS 1.200 (4** e 5J) e CRS 2» a B* pom.jBandsiVivar4.4s 22h. Av. Copaca- Nollciario : 10h 0 CNT music2 000 (6* e sdb ); consumapao a CRS 900. At4 12 bana. 1144 (267-1497). Couvert CRS 600. 20h30 o Fera ferlda Novela I0h30 o S6 Rio Vonedadesdq dezembro RENATO VARGAS - De 2-a sAb . a partir da de Agulnaldo Silva, ; - .

VAIENCARAR O QUE? — Convidada: Marlene. ?0h30. Camtfao, Rua Ronald de Carvalho, 55  
r«TAnr» nn mr> nr 1* Ninon  . I ' sonhnMoa'Ricarc!o8U- : Irovislas

De4V(fB>'. is 20h30. Cald-ConcMo Teatro Rival. (542-2148). Sem couvert. errnrTAMA nn r«TAnn m^imm!?no ntn nr?*NriRO nharCS i 12h O CNT meio-dla. Noti-
Rua^lvaro Alvim, 33 (532-4192). Couvert a CRS ECLIPSE/A FACE OCULTA OA LUA - Musi- bl.CKI.IAKIA UM.SIAUOUI. CUU UKAUORIO DI-JANI'.IRO 21h30 oVoc* decide ; ciario
300.<a cas de Pink Flovd. 4°s. as 23h. Hipodromo. Prapa I-UNAIU • MLA UtClUA MNRRU» Hole: A chanco de ou- ; 12h45 O Mapa da apSo. Es-

ANGELA' RO RO  De 4' a sab As 18h30 Santos Dumont, 108 (274-9720) CRS 250. '¦ porta eapio
Ca!^P°"certoTeatroRival.^ua^oMv\m.^ VITTOR SANTOS - 4-S e 6«s. 4s 18h. Tuttas <£== _ =S 221,30 ° te'KSJ j 13h ° JomalmovertLdlT'(532-4T92). CRS 1.300. Ihgressos a domicilio Bar, Rua Real Grandeza, 216 (286-2720). Cou- I A do terror .
pelostels. 221-0515. A casa abre is 17h30 com vert CRS 300 p. . I 0h30 OJornal da Globo : de"seivifo de bar e musica ambiente. At6 18 de PAULINHO TROMPETE — 4's, 4s 19h3C. Mer- ) -J- f JV//f J J N0"t:i'"10 ! i7h o Cidinhe livre. Deba-

?' cado Sao JostS das Aries, Rua das Laranjeiras, 90 ~ J ~ W Aflt M iT\« • * 1,1 c Classe A. Filme: So- te
MAR\SA GATA MANSA/CLARESSCNCIA (205-0216). Couvert a CRS 500. ^ p — J ^ M  monres do w ol6nc,a . 1gh 0 Manuela. Novela

^°®io^LnPlt5Ci0i>8,S5.0o8, nlTA ALVES E JORGE COSTA - 4Js. 4s / I — |W J U ' 1 ~ Manchete : O Era uma vez. S6rio
?nni /I Ci 7 , n 21 h30. La Cave de Paris, Rua do Oriente, 437 S, : 19h15 o Guadalupe Novola
dirthit'o' 

6 consumapao. At6 10 de (252-5534). Couvert a CRS 400. L ¦ Tel. (021) 285-0033 \ 20h1G o CNT Rio. Nollciario
inni.....Ari. EST0DIO MUSIX —Lanpamento do cantor Bru- Wj 7h o SessSo animada/ l0Cal
-.5! CANCOES 4J, no ^raiij0 na nojtB (jQ guitarrista Gustavo Corsi. ' / local : 20h30 O CNT jornal Notrci4-

4'1. 4s 22h30. Torre de Babel. Rua Visconde de 7h30 O SessJo animada : „uenn 8 e consumapao a CRS Piraji, 128 (287-4532). Couvert CRS 500 e con- CTTA CTVTA fZJET A ViC H/fTTCT/^ A DBsenho : 21 h O Brasll J4. Jornallsiico5<<" sumapao a CRS 400. jU/i LilxlM L/Jl IVlUoJLi/i 8I1 o Acredite se quiser : 21h30 o Clodovil abre o jo-
PROJETONOELROSA/RAPA2FOLGADO- CALIFA DE BAGDAD - M4rio Pereira e grupo oh ^^eatario ; .~a=Corn'Asenor defll've'ra. 4', 4s 21^ TeatroAlas- 4's, 4s 21 h. Clube Slrio e Libanes, Rua Marqufe 9h O Dudalegria. Inlanlll ; 231, o Holywood^M F.N
dnn Copacabana, 1-241 (247-9842). CRS de Olinda, 38 (553-5251). CRS 400 (4"), CRS _ _  ' 11h O Cybercop Sane amitr

• ;"j' 500 (51') e CRS 650 (6° e s4b.). If k |71 % T §1 # \ « ¦ / ¥ f 11h30 o Guilherme Tell Sa- ; 1h 0 JoSo Kleber Enire-LoCK^noN? •nT,IUDc j'p!2i!inapT°do MARCELO TORREAO/ENROLATION SO- 1% \ I I M %| \31 1 \\l IJ I vislasRobSrrb Barbosa.De 2-a 6', as 18h30. Teatro CIETY — 4-s. 5Js e 6Js. a partir de 21 h30. Versao || b\ I B |1 , I I M WW |l , I <1 1
S!!'f^'^a.^JTI!?d0n,uS' S/n° (221" Brasileira Dublachopp, Rua Gonzaga Bastos. 112 JLML \U JLil 1 A. V/ ?? J-jJLiJU0306)1 Cr» 600. At* 10 de dezembro. (571 -2844). Sem couvert. o M AC CTJ \,fCCCHIKO'S BAR — Musica ao vivo com a cantora & SS U 0 I 1 L IVI L ij^ampaio. s/n°(541-9046). Bibba e os pianistas Romildo e Erasmo.^Diaria- fiyr A PRINPFQA IIP flAMA^Pfi ' Pnnninv tin mcsmnCQuyert aCrS 700 a consumapao a CrS 350. mente. a'parli, de 22h. Av. Epit4clo Pessoa.'l .560 FTT^HOS A PR' PAMflSC0 ! roppms, do mcsmo

HARPY-HOUR NO BARRASHOPPING — Com (287-3514). Couvert a CRS 1.300. Som consu- iAJXAV^kJ . ailO. ?
AlextoheS b Roberto Brasll. De dom. a 5-, 4s mapao. n u 

^ 
'^' ; LOUCAOEMIA DE\,yjP Durapao 1h18m POLlCIA 6

Wm^'[ 
SEXTA-FEIRA - 10/12 - 19:30h I (Thief of Damasco). dc : »«««>«

aft A T i /\ r-» a * s~*ww * a m m_ Will Jason. Com Paul SBT O i2hlu
^®la- mVKIIWII All CLAUDIO TOZZI — Pinturas e esculturas. Museu SALA CECILIA IVfElRELES Heinrcd, Jeff Donnel DliraCSO 1h23m

Li Al VUlvAu de Arte Modernn, Av. Infante D Henrique. 85 John Sutlon. EUA, 1952. : (Police academv 6) de Pe-iKSi,!;.3'"""' ¦'* PRIifJO POPULAR, IsSTUDANTES li MUS1COS PAGAM MlilA ENTRADA. «ve»l»,a. Sai.da dc i L, ZZ. t™ BuU.•SSKrSSiiWSSiXS ARTEOOM..R«JB 
rrulas 

chtre Viirios i * ««»«..
3»a^fem„ das 12h 4s 19h. Atd 31 de dezembro. ral Banco do Brasil/1° andar, Rua 1" de Marpo, frMKViiM'l'MVm ' pcrsonagens de As \ "avd UralI e Miirion Kan
Inaugrafao, hoje.^s I9h. 66 (216-0237). De 3" a dom . das 10h 4s 22h. ¦¦¦¦ IKSmMBjJSjSjSS^^^^^a ' Dill luiut lloitC'S, CO- Sey. EUA, 1989.

IMAGENS DA fE6TE BRANCA: MEMORIA Ate 1^dedezembro. _____  mo Aladim Simbad : •'0me(l'a' Policiais
DA TUBERCULOSE — Cartazes. Museu Histd- EMBLEMAS DO CORPO — Coletiva de aquare-  Sheen7Tflp nniHns ' umalllCados perse-rico Nacional, Prapa Mareqhal Ancora. s/n°, pr6- las. pinturas e esculturas. Centro Cultural Banco / iraiuos ; .lss-ill-inte Sn '
i<rmt| 8 Prapa XV (240-2092). De 3- a 6J, das 10h do Brasil, Rua 1" de Marpo, 66 (216-02?3) Oe M m para depor tirailO. : fc " .^'f)^3t).S4b.edom.,das14h30 4s17h30. CRS 3- a dom., das 10h 4s 22h. At619 de dezembro.' C'ilderno N A K A If 1 i »nDnce nc nccnurnc : L'cssa0 Uc .Wfv e Pla"
1 q/ don""gos' e""oda ha"ca Al6 10 de BENJAMIN SILVA — Pintura e identidade. Cen- ~WT~ "¦ W A UflDfli/Vj nrnrurn, 2,,,, ,1 

= das scra S1'^" cm• rw^oA 94.,, tro Cultural Banco do Brasil. Rua 10 de Marpo. 66 I _ B __ _ DE BEVERLY HILLS filllie qUC jii havia SCARRANjtOS E ARVORES DE NATAL — Obra (216-0223). De 3'a dom, das 10h 4s 22h. Ate I (1 fll ij Cj odt ^ 1 okon escotado no DrimeirOde 37 decoradores. Rio Palace botel/Cassino A- 19 de dezembro. Ill I I SBT O 13h30 ® . . '
3'S<lde,-,,Ja"e'!.0, Av Allamica' ANDRE COSTA - Objetos. Gakria do Espago VAWkJ TIJ DUrapaO 1h25m : da SCriC, DiaS OS dc-

1-3J5?11h4t2fh-UI,im'f18- Sirgio Porto. Rua Humait4,163 (266-0896). De L I V R O S TIO S6U Cf fRnv^riv Hilk hndv : bciS mentals SCmprC
PRQ^OSTA PARA UMA CATEQUESE/A- 3 ' a dom., das 14h «is 19h. Ate 26 de dezembro. , \ j i \a COnSCBUeni Se SUpcrai*DRl^NA VAREJAO — Pinturas. Thomas Cohn/ ?!lcrs!,/.^~''0l[l ^°^low* ; fn^cr 'llco LindaArte Contemporanea, Rua Barao da Torre, 185-A ^|»ir-ipBBpMM»rnTrrflg ifir ii—dj «n i iyrmwilP^iilBBJBk\ Com Vic Tayback, rank . L X •
(287-9993), De %.j> 6", das 14h as 20h. Sab., ^J 1 E . \ . I r M % . .fat ¦ 1M' Gorshin, Rodney East- | pior. E Se O pnnieiro1,8 w^,18hA,^10dedejenlb,a gm ¦ 11 1 U Al U M I I ^ ——x man e Warren Seiko.' : ja era horrivel, imagi-

NATHRfZA/CLAUS MEYER — Fotografias. /==ISXlBnflB T ! I ¦ I I T T T * W 1 ¦ BOH ^&\=ztn EUA, 1989. nem O sexto. •Foto£*Jeria Banco Nacional, Rua Volunt4rios da IMJJJM MMMM iBBM iUi«B ¦!«»¦) Comedia. IrmaOS vao PI APRANTP [1PI ITflP*Jli®j 88 (531-1112). De 2' a 6J, das 16h 4s ooooooooo^^^^^^^oooooMM^^HnVHSKHSRVVWB^aoooeoooooooooooooooooooooooo trabalhar em funeraria  iiimiii ii i I —
OAi^L>EiNooLD - Desenhos. Gaieria Gou- ^BPH||^^^^^noooooooooeoooooooooooooooooooooo0| c dcscobrcm que os : Bandeirantes c> 22h30
dard.fiua Uarqu4s de S4o Vicente. 124/Lj 121 ^55^ donos CStaO maiS intC- UUrapaO llMOltl
(259-8106). De 2° a 6". das 13h 4s 20h. S4b. |a| jmjgK/f rcssados em ressusci- (Nuked lie), de Richard
das i0h4s14h.At6.HdB dezembro. •/ CCONOMICO tar OS defuntos. i Colla. Com Victoria Prin-

ARV0RE DE NATAL E EXPOSIQAO DE OR- « HI / cipaK James Farcniino c
QUIDEAS — Unishopping/Universidade Estacio AS DESVENTURAS DE Glenni Withrow. EUA,

^ffiln^o3''ad0m 
";,S,3h''S'9h • 

WBXw > \ hJiiIiIl/ K^n"comeTom^S' j cJnceituadojui/.*1''
CAiyfc®!t- Fotografias: homenagens pelo SBBi- 

' 
 Kirk. Aanetc Huniccllo | PENITENCIARIA

155? ariiVersSrio de sua fundapao. Instituto Histd- . <¦ MBr&i... m 1 Leon Ames. EUA, 1964. DO TERRORricpv Geogt&lico Brasileiro, Av. Augusto Severo. ;.,'k M&mC0m6di3. Gcilio lini- '¦
8/1 j° andar. Do 2d a 6d, das 12h as 16h30. Sab.. ^iS2S£iiSSiiRTCi^ GRADE versitario SC envolve Globo 0 22H30das 8h 4s 12H.AM15 de dezembro. ' \ r ' em problemas quail- i DurapaO 1 h30mPHOTOCOLLAGES/MONIOUE MICHAAN UKZaS do comeca a ler : Penitentiary ill), de Ja-
stersiaraarfiK J3tr » . . as s r«-*.c» 

N-.

fc-sis1'''.-^Sg*r DIAS 10/11 - 22H00 ljBMRa«4 a.a^ac ^ Producao ccrtinha • Mancini EUA 1987ARTjp A LAG OAS - Centendrio de Jorge de Li- m m A , « . . .. I _ __ ' , s-ma.^Coletivo de pinturas e esculturas. Fundagao • "' •--sv IB | j m /I U^|| . TmlV dcmaiS dos CStlldlOS BOXe. Homcm C presoCasi tfe fft/r fiarAosa. Rua Sao ciemente. 134 ilZgyjllf \ f iw|MH8wB| u Jk Jk I llvV '/o lri JlX Disney, que conta • iniustamcnte. Na ca-EoxlwiWylecMSMrtif com a mf,° boa do i dcia' clc Passa a scr
art! cerAmica -'Coletiva. Museu Histd,ico Dire^OO • ANTONIO BIVAR - Cenario • PAULO MILANI informacoes SM-7733 diretor, responsdvel : disputado por gangue
Nacional. Pra?a Marechai Ancora. s/n° (240- K3SI9l991TSIINHH8HS!B9SI1l!lJ5PJ!SfVV5!Sft*lm!$'6^5^^33'IIHV1®5ISI1V1V95Sl99&Sl1FSl9P®'1ll tambem por Mary interna e diretor do
9529) De 3" a 6'. das lOh as 17h30. Sab. ISgM'kiimlalBlklEjigjgigggg/ilMWiKTJJ'JjTlV"Lti'¦ h.^*35• "Jb.£ff,j,,.— ——
don%„(ia5^h30 4s 17J130 At419 de dezembro J*-- Cota^ocs: • ruim ? regular ?? bom ??? otimoT

(•)) o PÚBLICO INDICArt

TEATRO DOS QUATRO
Shopping fi.i (i.iviM

Cf(A/+í

Gracindo Júnior

COMPRE SEU -INGRESSO COM LUGAR'-AAARGADO. NAS. AGENCIAS DO BANGQs EGQNQMiGÓt

JORWALDO BRASIL B/ROTEIRO
? Altornçõos do última hora nasoçSo sflo do responsabilidade i

(274-9696). 5«, 4s 17h30 e 21 h. 4" o s4b„ 4s21 h; dom., 4s 19h, CRS 2.000. AM dia 23 dedezembro ot Ingrettos tim desconto de 50%.Ingressos a domicilio polo lei. 221-0515. Duro-
ção: 1 h30.

CHARtTY, MEU AMOR — Tradução de FI4vioMarinho. Direção do Gene Foote e André Valli.Com Mároic Albuquerque, Sidney Magal e ou-troi. Teatro Ginástico, Rua Qraça Aranha. 187
(220-8394). Da 4* a 6\ 4s 19h; 6a a s4b„ 4a 21 he dom., 4s 20h. CR» 1.360 (4*); CR» 1.800 (6»,6* a dom.) a CR» 2.200 (tib.). At 6's. maiores de65 anos tim desconto da 30%. At 6's. estudantestim desconto d» 30%. Ingressos a domicilio polotel. 221-0515. DuraçAo: 2h.

ENTRE AMIGAS — Da Maria Duda. Direç4o doCacll Thiré. Com Regina Restalli, Clara Garcia eoutras. Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos.143 (236-6348). Da 4* a «4b.. 4a 21 h a dom., 4s19h. CR» 1.000 (4«). CR» 1.100 (5> a dom.) eCR» 1.300 (8* a s4b.). Duração: 1h30. Ingressosa domicilio pelo lei. 221-0515.
ÓPERA DO MALANDRO — Oe Chico Buarque.Direção de Maria Tareza Amaral. Com SebastlèoLemos, Anilia Leoni a outros. Salio Assyrlo. doTeatro Municipal. Praça Marechal Floriano, s/n°
(262-4164). De 2- a 4', és 18h30. Entrada fran-ca. Distribuição de senhas, entre 11h e 14h nosdias de espetáculo, na porta de acesso ao SalioAssyrlo. pela entrada da Av. Rio Branco. Duração:2h.

A TERRA VISTA DA LUA - Comédia de humornegro baseada nas obras de Fram Kaffca a AnaisNln. Enpenaçào de Roberto Alvlm. Com AndréaAvencini, Cléudio Lins a outros. Teatro Posto 6,Rua Francisco S4, 61 (287-7498).-3' a 4a. 4s21 h30. CR» 400. Duraçio^BOm.
A CANTORA CARECA — De Eugene lonesco.
Direção de LucrAcia lacovino. Com Roslnia Loo-
nel. Armando Sagüi a outros.' Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Moraes. 824 (247-9794). 3'se
4-s, te 21 h. CR» 600. Duraçto: 1 h20.

BARRADOS DO BAILE — Musical de CláudioAlthiery. Dlreçáo Rubens Lima Júnior. Com Hen-rique Farias, Janaina Diniz Guerra e outros. TeatroBarrashopping, Av. das Américas. 4.666 (326-6844). 3'. 4* e 6". 4s 19h. CR» 500. DuraçAo:1h20.
A GENTE NAO TEM CARA DE BABACA -
Inspirado na obra de Gonzaguinha. De Zecarlos
Moreno e Claudia Souto Henriques. Diroção de
Zecarlos Moreno. Com Vitor Hugo. Daniel Gon-
zaga e outros. Teatro Vannucci. Rua Marqu6s de
Sào Vicente. 52/3° (274-7248). 3» e 4-, és 19h.
CRS 500.

ALÉM DA VIDA — Direção de Augusto César
Vanucci. Com Renato Prieto. Felipe Carona e
outros. Teatro Arthur Azevedo, Rua Vitor Alves,454 (413-3622). 3' e 4', és 20h. CRS 500. Até 15
de dezembro.

BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMICILIO)— Texto e direção de Irene Ravache. Com Raul
Orofino. Telefone para contato: 286-8990. Dura-"
ção: 1 h.
Três histórias que acontecem num consultório do
psicanélise. onde o analista é a platéia

Itb al 1 JJ Xl X II V
AMORNE CONFUSÃO —.De Arthur Schnitzler.OirédAp^di Paulo Reis. Com FIAvIo Antônio, Ro-berfk Malta é "outros. Casa de Cultura Lauta Al-vlmi MT Visita Souto, 178 (267-1847), 3» o 4",As 21 h. CR» 800. DuraçAo: 1h15. Até 16 de
deumbro.

UM jRlO OUE VEM DE LONOE - Texto, dite-
çAÍ e*)hterpt«taçAo da lio Krugli, Teatro II, do
CtW' Rua Primeiro de Março, 88 (218-0237).De '4»*V 6». As 12h30. CR» 200. Até 17 de
dezembro..

A ÒE AQUILES - Baseado na llláda de
Hortyrb. Direção de Hamilton Vaz Pereira. Com
L«fjb£u(p. Scarlet Moon • outros. Espaço Cultu-
ral.séfglo Porto, Rua HumaitA, 163 (268-0893).De 2* a sAb., As 21 h; dom., As 20h. CR» 1.000 (de2* •*•)>« CR» 1.200 (de 6* a dom.). O etpeticu-
lo b&meça rigorosamente no horário e nio será
permitida a entrada após o inicio, DuraçAo: 1 h30.
Ali 12 de dezembro.

OTüO~ De Shakespeere. De Mflnica Alvarenga.
Cotn.Aodrigo Rangel, Paulo Glannini e outros.
Teaiw-^Dulcina, Rua Alcinda Guanabara. 17
(2204B97). De 4* a 8*. te 18h30; sAb., te 21 h e
dom£W 19h30. CR» 600 (de 4* a 8" e dom.) e
CRtMO^sAb.). Desconto da BO% para pessoas
que levarem o canhoto da outra peça. Alunos do
2" Mu de etcolat públicas, com professores. Um
entrada franca de 4' a 6*.

TRAIA — AdapteçAo de Eduardo Wotzik e Fer-
nanda Schnoor. DireçAo de Eduardo Wotzik. Com
CamiUa.Amsdo, Cristiana Oliveira e outros. Teatro
/ do CCBB. Rua 1° de Março. 66 (216-0237). De
4* • 4 dom.,' As 19h. SAb., As 21 h. CR» 400 e
CR» 200 (estudantes). DuraçAo: 1 h. O espetáculo
conjeça rigorosamente no horário e nio será poi-mitida :e entrada após o seu inicio. Até 19 de
dewjtTibro. . .

MEUS PREZADOS CANALHAS/O EVANGE-
LHO DE TOMAS * VERSÃO DE TADEU —
De J«Ao Uchés Cavalcanti Nato. Direçdo de Gra-
cindo Jr. Com Othon Bastos, Edwin Luisi e ou-
Uot.íTeetro dos Quatro, Rua Marquês de SAo
Vicente. 52/2° (274-9895). De 4- a séb.. 4s 21 h e
dom .-M 20h. CR» 2.000. Até 23 de dezembro os
ingteisas Um desconto de 50%. DuraçAo: 1 h40
Ingttssos a domicilio pelo lei. 221-0515.

CAM6Í0O OU O OTIMISMO — Texto de Vol-
twm. Adaptaçào e direção de Luiz Arthur Nunes.
Cqhi'ó Núcleo Carioca de Teatro. Teatro Glauce
Rocha. Av. Rio Branco. 179 (220-0259). De 4" a
6a, 3s 19h. Séb.; 4s 21 h. Dom.. 4s 20h CRS 500
(4^'S* e 6*) e CR5 600 (séb. e dom ). Duração:
2hSOisconto de 30% para funcionários púlicos.Até 1â de dezembro.> v*'*.1SS9 — Texto e direção de M4rcio Vianna. Com
Carla Marins, CIAudia Mele e Centro de Exercício
de-Utopias. Teatro G/áucio Gil, Praça Cardeal
Arcovçrde. s/n° (237-7003). 4a e dom.. 4s' 21 h30.'..6J e sáb . ás 22h30. CRS 800 e CRS 400
(estudantes). Até 19 de dezembro.

MfMl UMA ADORÁVEL DOIDIVANAS — De
Cfaffailo Attila. Direção de Odávlas Fetti* Com
Elizabèth 9bvalla. Renata Fronzi e outros. Teatro
Clarà'Nunes, Rua Marquês de São Vicente. 52/3°

SEMANA AMOROSO LIMA/TRIO SENISE/LANZELOTTE/CHEW - 4a o 5a. 4s 18h30.Teatro João Thootdnio, Rua da Assombléia, 10(232-1393). Entrada franca.

O Monchoto oflporti-va. Esportivo
O Ferns do carnaval
O EdlçAo da tardoNoticiário
O Gente fumosa Jor-nalistico
O Esquentando ostamborins
O Bote boca Dobato»
O Helena. Novela. Ro-prme
O Clube da criança.Infantil
O Família Brasil So-rlado
O Feras do carnaval
O Gente famosa. Jor>nalistico
O Manchete esporti-

Educativa
12h25
12h30Tol. (021)292-0012

8h10 o Execução do hinonacional
BhlB o Tetscurso 2° Grau
8h30 O Ê de manhã Inlor-matlvo
9h30 o Discovery. Docu-mentârio. Hoje: A pro-cura do Pólo Sul
10h o Canta conto. Infantilcom Bia Bedran
10h30 o Um novo tempo
11h o EducaçAo em re-vistas
11h30 o Francês em açAo
12h o Rede Brasil — tar-de. Noticiário nacio-

20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs);
Pes-de-deux do Pássaro Azul. de Tchaikowsky
(OS Cleveland, Strawinsky - AAD - 5:12): Con-
certo em Dó maior, para flauta, oboá e orquostra,
de Antonlo Salieri (Nicolet, Holliger, ASMF, Silll-
to • Grav. 1985 - DDD • 18:69): Suite lolcldrica
Inglosa, op. 90, de Benjemin Britten (Phil. N.Y.,
Bernstoin - AAD -14:28): Mazurcas op. 30 e op.
33, de Chopin (Antonlo Batbosa - DDD - 20:34):
Sintonia n. 9. em Dó maior, de Schubert (Fil.
Viena, Solti • DDD - 65:11); Segunda Rapsódia,
do bailei Namouna, de Leio (ORTF, Martinon •
AAD -14:62); Cantiga lá de longe, para violino e
piano, de Camargo Guarnieri (Szering, Maillols -
AAD - 4:10): Cenes de bailei, de Strawinsky (OS
CBC, Strawinsky - AAD - 16:33); Cepricho para
plano e sopros, de Janacek (Flrkusny, OR BAvara,
Kubellk • AAD - 18:37); Músice para a coroaçio
de Jemes Segundo de Inglaterra: I was glad, de
Purcell (Westminster, Preston - DDD - 6:06);
Sinfonia n. 1, em ml menor, op. 39, de Slbelius
(Fil.Viena, Bernstein - Grav. 1990 - DDD -
41:19); Abertura da ópera Abu Hassan, de Weber
(Fil. Berlim. Karajan - ADD - 3:21).

13h30
13h36
16h

ASSIM SE PASSARAM DEZ ANOS/UMAHOMENAGEM A ANGEL VIANNA — A pro-gramaçAo se estende de 9h As 19h30. Eventos de
passagem. Performance de FIAvie FaflAes. Da 14hAs 16h. Performance de Rephaela Hermeto e Ros-sana Miloni. Das 14h30 és 15h. Porformance deMdnica Vaillant. Das 16h 4s 15h30. Esculpir.Concepção e direção de Alexandre Franco. Das16h 4s 17h. Centro de Letras e Artes da Unl-Rio,Av. Pasteur, 296 (295-2648). Entrado france.

DANÇA NO METRO — Com a Oficina Ballet do
Rio de Janeiro, o Grupo Tapias e a Escola Esta-
dual Maria Olenewa. 4*. As 17h30. Metrô Cario-
ca. Entrada franca.

19h25
19h30

12h30 O Rio noticias. Notl»ciArio
12h45 o Nações Unidas. No*ticiArio
13h o Vestibulando
14h OAIIesgute
14h30 o EducaçAo em re*vista
1SH o Discovery
15h30 o Canta conto. Infantilcom Bia Bedran
16h o Sem censure. Deba*to. ApresentaçAo deLúcia Leme
1th30 O Seis e meie. Infor*mativo
19h O Umáalto pare o fu-turo/especiel
20h o Minissériee inter-nacionais. Hoje:Danças do mundolPortugal
20h20 O Jornal visual. Dirigi-do aos deficientes au-ditivos
20h25 o Jornol do Congres*

20h25 o Esquentando ostamborins
20h30 o Jornal da Manche*te — V ediçAo. No*ticiârio nacional
21h30 o Guerra sem fim.Novela
22h15 o Os melhores. Varie*dades
23h15 o O jogo do poder
0h15 o Momento econô*mico. Boletim econô-mico0h30 o Jornal da Manche*te 2* ediçAo Noti-clârio1h05 o Clipgospel? Meus Prezados Canalhas IJJJdJoí,

5h30 o Igreja da graça7h o Realidade rural. In*formativo sobre ocampo
7h30 O Encontro com Ar-leto. Variodados8h o Dia a dia
10h30 o Cozinha maravi*lhosa da Ofélia Cu-linéria
10hS6 o Vamos falar comDeus. Religioso
11 h o Flash/EdiçAo damanhã
12h o Acontece
12H30 o Esporte total
13h15 o Esporte total Rio
13h45 o Gente do Rio. En-(revistas e debate
14h45 o Rádio/TV. Musical
15h15 o Silvia Poppovic de*bato
17h15 o Supermarket Ga-mo show
17h45 O Faixa especial doesporte
18h30 o Agrojornal
18h38 o Rede cidade. Noti-ciârio local
19h15 o Jornal Bandeiran*tes Noticiário nacio*

20H30 o Mudando de con*versa. Musical
21H30 O Rede Bresil — noi*te. Noticiário
22h o Jornal de amanhA.Jornalístico com de-bates
23h30 o Em busca do tem*po perdido Debatescom Milton Temer
0h30 o Vídeo noticias In*formativo nacionalem videotexto
6h o Encerramento

• "

hoi• à» 32-J
WÈMÈm
WT W«tva»«841-8

Luxor
Hotéis

Globo

6h30 O Telecurso 2° grau
7h o Bom dia Brasil
7h30 O Bom dia Rio
8h o TV colosso. Infantil
12h30 o Globo eeporte. Noti*ciârio esponivo
12h40 O RJ TV. Notlclério lo-

REZADOS
19h. Praça de Alimentação BarraPort, Nível La-
goa. Av. das Américas. 4.666 (431 -2161). Entra-
da tranca. Ató 30 de novembro.

20h o Faixa nobre do es*porte. Hoje: Cam-peonalo brasileiro dolutobol
22h30 o Cinemax. Filme. Fia•granto delito
0h30 o Jornal do noite No-ticiârio
1h o Flash: Entrevistas
2h o Vamos falar comDous

13h o Jornal hoje. Noticiá-
13h25 o Vole a pena ver denovo. Reprise da no-vela Diroito de amar
14h35 O SessAo da tarde.Filme: As desvontU'ras do Merlin Jones
16h10 o SessAo aventura.Serie. Hojq.Anjos da

GREGSON E SUA GANG — Show com mode-
los masculinos. 4Js e 5as. és 22h. Álibi Clube, Av.
Bartolomeu Mitre, 450 B (259-4043). CRS 400.

CLUBE DOS HOMENS/AS PANTERAS ATA-
CAM PELO TELEFONE — Texto e direção de
Brigitte Blair. De 3a a 6a. às 18h30. Teatro Brigitte
Blair II. Rua Senador Dantas. 13 (220-5033).
CRS 700. Mulheres não entram.

Othon Bastos - Edwin Luisi - Débora Duarte•r
Rogério Fróes - Jayme Periard - Chico Tenreiro

Ivan de Almeida - Camilo Bevilácqua - Edgard Amorim
44 a sáb. - 21 h / Dom. - 20 h

Ingressos a domicílio - tel.:221-0515

17h O Radical chic. Qameshow
17h30 O Escolinha do pro*fessor Raimundo.Humorístico
18h o Sonho meu. Novelade Marcilio Moraes
18h50 O Olho no olho. Nove-Ia de Antônio Calmon
19h45 O RJ TV. Noticiário
19h55 O Jornal nacional.Noticiário
20h30 O Fera ferida. Novelade Aguinaldo Silva,Ana Maria Moretz-sonhn o Ricardo Li*nhares
21h30 O Você decideHoje:^ A chanco de ou-

6h20 o Um ponto de luz.Religioso
6h30 O Vinde a Cristo. Reli-

gioso
7h o Espaço vinde Reli*

gioso
8h o igroja da graça Ro-iigioso
10h O CNT music
10h30 o Só Rio. Variedades
11h30 O Sala de visitas. En*trevistas
12h O CNT meio-dia. Noti*ciârio
12h45 O Mapa da açAo. Es-

porte e açõo
13h O Patrulha policial.Jornalismo verdade
14h o Mulheres. Varieda-des
17h o Cidinha livre. Deba-

PAULO CÉSAR FEITAL E CLARISSE GROVA— 4*. ás 22h30. Vinícius. Rua Vinícius de Mo-
raes. 39 (267-5757). Couvert a CRS 700.

VIVARA — Happy Hour das 18h30 às 21 h30. De
2J a 6J com a Banda Vivará, âs 22h Av. Copaca-
bana, 1144 (267-1497). Couverf CRS 600.

RENATO VARGAS — De 2J a sáb.. a partir de
20h30. Carretào. «Rua Ronald de Carvalho. 55
(542*2148). Sem couvert.

ECLIPSE/A FACE OCULTA OA LUA - Músi-
cas de Pink Fioyd. 4°s, às 23h. Hipddromo. Praça
Santos Dumont. 108 (274-9720) CRS 250.

VITTOR SANTOS — 4*6 e 6«s . 4s 18h. Tutta s
Bar. Rua Real Grandeza. 216 (286-2720). Cou-
vert CRS 300.

PAULINHO TROMPETE — 4 's, 4s 19h3C Mcr-
cado São José das Artes. Rua das Laranjeiras. 90
(205-0216). Couvert a CRS 500.

RITA ALVES E JORGE COSTA - 4Js. às
21h30. La Cave de Paris, Rua do Oriente. 437
(252-5534). Couvert a CRS 400.

ESTÚDIO MUSIX — Lançamento do cantor Bru-
no Araújo na noite do guitarrista Gustavo Corsi.
4». às 22h30. Torre de Babel. Rua Visconde de
Pirajâ, 128 (287-4532). Couvert CRS 500 e con-
sumação a CRS 400.

CALIFA DE BAGDAD — Mário Pereira e grupo.4Js. às 21 h. Clube Sírio e Libanês. Rua Marquês
de Olinda, 38 (553-5251). CRS 400 (4*), CRS
500 (5-) e CRS 650 (6-es4b ).

MARCELO TORREAO/ENROLATION SO-
CIETY — 4as. 5Js e 6Js. a partir de 21 h30. Versão
Brasileira Dublachopp. Rua Gonzaga Bastos, 112
(571 -2844). Sem couvert.

CHIKO'S BAR — Música ao vivo com a cantora
Bibba e os pianistas Romildo e Erasmo.•Ciaria-
mente, a partir de 22h. Av. Epitácio Pessoa.*1.560
(287-3514). Couvert a CRS 1.300. Som cohsu-
mação.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DF. JANF.IROSnCRF.TARIA DH ESTADO DF. CUI.TURA DO RIO DF.JANF.IRO
FUNAiy - SAI.A CnCÍlJA MEIRELES

22h30 o Festival primavera.Filme: Penitenciáriado terror
0h30 O Jornal da Globo.Noticiário
1h O Classe A. Filme: So-mentes do violôncia 18h o Manuela. Novela

19h o Era uma vez. Sórie
19h15 o Guadalupe Novela
20h15 O CNT Rio. Noticiáriolocal
20h30 O CNT jornal Noticiá-rio nacional
21 h o Brasil já. Jornalístico
21H30 O Clodovil abre o jo-go Entrevistas
23h o Holywood 93. Fil-mo: Três horas paraamar
1h o João Kleber Entre-vistas

Manchete

7h o Sessão animada/local
7h30 O Sessão animada.Desenho
8h o Acredite se quiser.Documentário
9h G Dudalegria. Infantil
11 h O Cybercop. Sòrie
11h30 o Guilherme Tell Sô-

SUA SEXTA CHEIA DE MUSICA

Poppins, do mesmo
ano. ?

LOUCADEMIA DE
POLÍCIA 6

SBT O 22h15
Duração 1h23m

(Police acadvmy 6), de Pe-
ter Bonerz. Com Bubba
Smith, Michael Winslow,
David Graf c Marion Ran
Sey. EUA, 198'J.
Comédia. Policiais
amalucados perse-
guem assaltante. Su-'
cessão dc ,t;ags e pia-
das sem graça cm
filme que já havia se
esgotado no primeiro
da série, mas os dó-
beis mentais sempre
conseguem se superar
e fa/cr algo ainda
pior. E se o primeiro
já era horrível, imagi-
nem o sexto. •

FLAGRANTE DELITO
Bandeirantes O 22h30

Duração 1h40m
(Naked lie), de Richard
Colla. Com Victoiia Prin-
cipal. James Faremino e
Glenn Withrow. EUA,
1989.
Policial. Envolvimento
com assassinato dc
prostituta coloca em
cheque carreira dc
conceituado juiz. ?

PENITENCIÁRIA
DO TERROR

Globo O 22h30
Duração 1h30m

Pcnitcntiary III), de Ja-
maa Fanaka. Com Isaac
K e n n e d y, A n t h o n y
Geary, Steve Antin e Rick
Mancini. EUA, 1987
Boxe, Homem é preso
injustamente. Na ca-
deia, ele passa a ser
disputado por gangue
interna e diretor do

FILHOS
A PRINCESA DE DAMASCO

Rio O 13h
Duração 1h18m

(Thicf of Damasco), de
WiII Jason. Com Paul
Heinred. Jeff Donnel e
John Sutlon. EUA, 1952.
Aventura. Salada de
frutas entre vários
personagens de As
mil e uma noites, co-
mo Aladim, Simbad e
Shccrazadc, unidos
para depor tirano. ?

LADRÕES DE DEFUNTOS '
DE BEVERLY HILLS

SBT O 13h30
Duração 1h25m

(Beverly Hills body snat-
cliers). de Jon Mostow.
Com Vio Tayback, Frunk
Gorshin, Rodney East-
man e Warren Seiko.'
EUA, 1989.
Comédia. Irmãos vão
trabalhar em funerária
e descobrem que os
donos estão mais inte-
ressados em ressusci-
tar os defuntos. ?

AS DESVENTURAS DE
MERLIN JONES

Globo O 14hl5
Duração 1h50m

(The misadventures of
Merlin Jones), de Robert
Stevenson. Com Tommy
Kirk. Annete Funicello e
Leon Ames. EUA, 1964.
Comédia, Gênio uni-
versitário se envolve
em problemas quan-
do começa a ler o
pensamento de cole-
gas e professores.
Produção ccrtinha
demais dos estúdios
Disney, que conta
com a mão boa do
diretor, responsável
também por Mary
Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo

SEXTA-FEIRA - 10/12 - 19:30h
SALA CECÍLIA MEtRELESCLÁUDIO TOZZI — Pinturas e esculturas. Museu

de Arte Moderna. Av. Infante D. Henrique. 85
(210-2188). De 3" a dom., das 13h às 19h. .*1?19h de dezembro.

ARTE DO MARFIM — Esculturas. Centro Cultu•ral Banco do Brasil/ Io andar. Rua 1o de Março.66 (216-0237). De 3*' a dom., das 10h ás 22h.Até 1^de dezembro.
EMBLEMAS DO CORPO — Coletiva de aquare-Ias, pinturas e esculturas. Centro Cultural Bancodo Brasil. Rua 1" de Março, 66 (216-0223). De3-* a dom., das 10h às 22h. Até 19 de dezembro.'
BENJAMIN SILVA— Pintura e identidade. Con-tro Cultural Banco do Brasil, Rua 10 de Março. 66
(216-0223). De 3a a dom., das 10h às 22h. Até19 de dezembro.

ANDRÉ COSTA — Objetos. Galeria do EspaçoSórgio Porto. Rua Humaitá, 163 (266-0896). De3'* a dom., das 14h às 19h. Até 26 de dezembro.

PRIiÇO POPULAR. ESTUDANTES li MÚSICOS PAGAM MEIA ENTRADA
APOIO: TD -

HlfcÂRDO VENTURA — Esculturas. Museu daRepública, Rua do Catete. 153 (245-5477). De3* a-dom., das 12h és 19h. Até 31 de dezembro.
tnaugração, hoje..is 19h.

IMAGENS DA fE6TE BRANCA: MEMÓRIA
DA TUBERCULOSE — Cartazes. Museu Histó-
rico Nacional, Praça Marechal Ancora, s/n», pró-krmtfa Praça XV (240-2092). De 3a a 6J, das 10h
á?l7jl3ÍÍ.-Séb. e dom., das 14h30 às 17h30. CRS1 Q0l\4s 4"s e domiggos. entrada franca. Até 10 de SABADO

no seu JB

Caderno

ARRANJOS E Arvores DE NATAL - Obrade 37 decoradores. Rio Palace hotel/Cassino A-
tléntiçpiSalào fjio, de Janeiro, Av. Atlântica,1.400,"t»lfh às2fh. Último dia.

PROPOSTA PARA UMA CATEQUESE/A-
DRIANA VAREJAO — Pinturas. Thomas CohnfArte Contemporânea. Rua Barão da Torre, 185-A
(28^-9993), De ^ ô-», das 14h às 20h. Sáb.,
cted8«Has%18h. Até 10 de dezembro.

NATj^ZA/CLAUS MEYER - Fotografias.
FotQ^aJeria Banco Nacional, Rua Voluntários da
Pitiia, 88 (531-1112). De 2' a 6'. das 16h ás221i7^ijé 10 de dezembro.

DAN{j;L PEÍNGOLD — Desenhos. Galeria Gou-
dard„Rua Marquês-de Sâo Vicente, 124/Lj. 121
(259-8106). De 2° a 6", das 13h As 20h. Séb.,dás 10h às 14h. Até 11 de dezembro.

ARVÔ^E PE NATAL E EXPOSIÇÃO DE OR-
QUIDEÀS — Unishopping/Universidade Estácio
de Sâ, Rua do Bispo, 83 (293-3112). De 2" a 6J..
dgjslffi"às 22h., Sáb., das 8h às 18h. Até 11 de
dezlmbro.

tlT<*3RAVURAS'bo INSTITUTO TAMA-
WIMO — CWÉtiva de litogravuras. Foyer do Salão
de fyiposiçõeSrdo MAM. Av. Infante D. Henrique.
85 Í210J5J88). De S" a dom., das 13h às 19h.
Até^jp.etnb^,

CA^D^^I^ — Fotografias: homenagens pelo155? aniversário de sua fundação. Instituto Histó-
ricpv Geográfico Brasileiro, Av. Augusto Severo.
8/11| ° andar. De 2a a 6«, das 12h às 16h30. Sáb.,das èh às 12h. Até 15 de dezembro.

PHÒffOCOLLAGES/MONIQUE MICHAAN -Fotcj-colagens. Espaço Cultural Aliança Fraqfp-sa/Maison de Franaa. Av. Presidente AntonioCaiibs, 58/3° andar (B32-1323). De 2- a 6', das9h as 20h. Até 17 de dezembro.
A Rife ALAGOAS - Centenário de Jorge de Li-ma.^Coletiva de pinturas e esculturas. FundaçãoCai# de Rui Barbosa, Rua São Clemente, 134

(266-1297). De 3- a sáb., das 10h âs 18h. Até 17dé*ífezembro.
art| cerâmica —'Coletiva. Museu HistóricoNacional, Praça Marechal Ancora, s/n° (240-952?) De 3" a 6", das lOh ás 17h30. Sáb. edomw.clâSÍ£h3Ò ás 17Ji30 Até 19 de dezembro

CCONOMICO

AJupjt um CiroHtmtCsr
Promoção

¦" 
^ í/DIAS 10/11 - 22h00

Wm^ÊÊm 
12 - 21H30

Direção - ANTÔNIO BIVAR - Cenário • PAULO MILANI

LJDER

lecoqsportif
INFORMAÇÕES S92-7733 •

quarUt-fcira, 8/12/93 o 5 -

2h O Circuito nioht dayEntrevistas
2h30 o Encontro da paz.Religioso
SBT
Tol. (021) 580-0313
6hS0 O Palavra viva
7h O Aqui Brasil. Jorna*iistico
7h30 O Agenda. AgomJa cul-tural
8h30 O Sauâo dmnho.Com Vovô Matalda
9h16 o Bom dia li Cia. In>tantil com Eliana
10h30 O Show maravilha. *

infantil com Mara
12h30 O Chapolin Seriadoinfantil
13h o Chaves. Seriado in*fantil
13H30 O Cinema em casa.Filme: Ladrõaa do de-tuntos do BovorlyHilla
1Bh1G o Cate da AngéllceVariedades
17h o TV animal
17H30 O Elka. Entrevistas
18h o Debate na TV
18h30 O Aqui agora. Jorna-Iistico
19h o TJ Brasil. Noticiário
19h45 O Aqui agora. Jorna-Iistico
20h45 o Programa livra. Va-riedades
21h30 o Marielana. Novelamexicana
22M5 O Quarta especial. Fi-le: Loucadomia dopolicia 6
0h05 o Jornal do SBT
0h15 o Jô Soares onze emeia. Entrevistas
1 h30 o Jornal do SBT—2"ediçAo. Noticiário
1h50 O Perfil. Entrevistas
2h20 o VT Brasil
TVRIo 

~

Tel. (021) 502-4616
6h o O despertar da fé.Roligioso
8h o Recruta Benjamin.Sórie
8h30 O Femilia Hogan. S6-rie
9h o Desenho show
9h30 o Note e anote
11h45 o Chef LancellottiCulinária
12h o Rio em noticias.Noticiário
13h o Cine aventura. Fil*me; A princesa deDamasco
15h o Super Vick. Série
16h30 o Kliptonita. Clips
16h30 o Carro comandoSérie
17h30 o O homem da máfia. Sério
18h30 O Informe Rio. Noticiârio Local
19h o Jornal da RecordNoticiário
19h45 O Quostáo de opi-nifio
19h50 O Record na jogada
20h o Machineman
20h30 o Maldição eterna
21h30 o Especial sertenejoNoticiário
23h15 o Parker Lewis *
23h45 o Fala Brasil
Oh o 25" hora. Debates
1h o Palavra de vida. Re-ligioso
MTV
Tel. (021)221-2651
10h o Clássicos MTVClips de sucesso
10h30 O Pé da letra na

praia
10h40 O Rádio vitrola. Clips

quentes
13h o CEP MTV Clips po-didos por carta
13h30 O Pix MTV — Casana praia
16h30 O Pé da letra na

praia
16h40 O Gás total — Casana praia
18h o Disk MTV na praia
19h o MTV no Ar. Jorna i I

Iistico
19h15 O CEP MTV
19h45 o Vídeos
21h30 o Fúria metal
22h30 o Clássicos MTV
23h o MTV no ar
23h15 O Rock blocks Rockalternativo
1h o Lado B

RENATO LEMOS

presidio, lodo mundo
a fim dc contar com o
valentão em suas
equipes de boxe. Bri-
ga e prisão é combi-
nação óbvia demais.
Aqui não tem novida-
dc alguma. Ainda se
o Mikc Tyson estives-
se no elenco... ?
TRÊS HORAS PARA AMAR

i CNT o 23h
Duração 1 h39m

(Twelvc noon). dc l-"rank
D. Gilroy. Com Charles
Bronson c Jill lrcland.
EUA, 1976.
Faroeste. Pistoleiro
amargurado, cansado
da vida dc armações,
larga o crime e passaa ensinar jovem a sc
tornar mulher. Char-
les Bronson dá um
tempo no gatilho e
deixa aflorar seu lado
bom. Mas nada que .
preocupe os fãs do es-
tilo bructitu. Rapidi-
nho, ele volta a bai-
xar a borduna. ?

SEMENTES DE VIOLÊNCIA
: Globo O 1h
j Duração 1h41m

(Blackboard jungle). dc
Richard Brooks. Com
Glenn Ford, Anne Fran-
eis e Sidney Poitier. EUA,
1955.
Suspense. Professor en-
frenta rebeldia ao as-
sumir cargo em escola
e até sua esposa co- ,
meça a receber amea-
ças pelo telefone. O
diretor Brooks (Àprocura de Mr. Good-

bar) é conhecido porseu estilo teatral e pe-
lo bom gosto na esco-
lha do elenco. Aqui
ele confirma isso tu-
do. ? ?

? ? ? cxcelttóte

I

I

m

BBH



H¦l11¦^ 

^ 
^ '' 

^ 
^ 

^ 
^ 

^ 

¦ •'

0* %-¦ ¦.

I^^H. ^y^S^lt'oiHI^^^^^B
ll^Bfe 

V'¦¦: 
} ^'." I xijjijjr

DlvulgagflO Arqulvo
BmMnn^' '* -"f ,«.<«/™ *«¦ ?

,;/ ^ «, A**'«~ ^ *st, £ //>M'%:'CM, i4:'/ . 1L ' '¦$&!. J*®;:¦-.. x'...;.:::S,/<%/¦&<'• ysfi%Pfv[gjf^gfKffl WiK^Z^Pw\.:\ ^V-f '¦¦ ffiw$m6'*fi'/>?<YJlsm%M'&'•-¦'%&fl&* >:#3#tt£® <&>¦&¦?' >/'¦:£?££ - ::°; ' T^:':-: I
^ #v,' >j^ vi m& M, r. v.

2? ¦ /"¦'/ ZtyjL. , ijj"4. ''/'' • 'rl
"^ffh^''•'"iff"^' •ffi' ^ i hn>imii!:r^^M^^TV'*7 i'"'' ^.j «-''»' ¦"'' ''V' **rJ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ki^v£^;*:;-/:iS5^>^:0tiMSiia3llHHHE9^^H'Q*i*i*^/'<5$$; £• i. W«i£x.£ J? «nA$ >fM # fg&5 , $ / |g / I| • ;ru
«;: ;'/>//-/>' II^^eSi J

L^, /, ^ AV>-:C j^^CT|.r!f*rl

HHpPHHB'-1 ^
A fantastica figura - -

(E) e uma criagao
de Peter
que Ruth Escobar

Arte mundial ec^^ta^taHfeHH

verba de milhao

Divulgação
WMWffiWWM&PtfffiK */?<%¦ '.'¦¦ y&wiáihti <&sA'ítâ&5i&tájú-jÀií^s!#lí

6 o quarta-foira, 8/12/93 B/TEATRO JORNAL DO BRASIL

EDUARDO WOTZIK ?

BOCA DE CENA

Abaixo a

quarta parede

^que mais tenho escutado a respeito
do espetáculo Tróia, em cartaz no Centro
Cultural Banco do Brasil, são alusões a
uma certa volta à simplicidade, ao ator,
aó essencial do teatro. Esses comentários
nos dão a certeza de que o teatro se move
fortemente. Há também referências à ilu-
minaçào que criamos juntos, Emiliano
Ribeiro e eu. A idéia não é supervalorizar
a luz mas que ela seja um dos elementos
que substanciem as idéias de Eurípedes.
Quando concebo um espetáculo busco
um todo, um espírito coletivo resultante
de partes sensíveis e inteligentes mas que
não se dissociam. Não quero que a cena
seja um somatório de notas mas um acor-
de harmônico e poético. A presença da
luz é tão importante quanto a ausência de
cenário. Essa ausência é proposital por-
que a concepção do espetáculo é devolver

^^jgggT^gll 
à palavra e ao ator

tante 
porque acre-

dito que o teatro só se completa quando
tem no espectador um dos elementos ati-
vos e necessários para que o ritual se
concretize. A minha busca é que qualquer
elemento que entre em cena não seja
adjetivo, mas substantivo, no sentido de
dar substância á cena, que se crie uma
integração entre palco e platéia.

Isto também tem a ver com a busca do
simples, da síntese, da nitidez. É o que eu
chamo de pensamento teatral tecnológico.
Um pensamento com brilho, contraste,
sintonia e que cada traço — o ator, a
palavra, o gestual e o desenho cênico —
que é colocado em cena tenha um signifí-
cado nítido. Atualmente a maioria dos
espetáculos ou são borrões que não tive-
ram tempo de ser depurados ou espetácu-
los depurados que escondem o significado
e que só vamos entender lendo o progra-
ma da peça. Acredito que o teatro é um
meio de comunicação e que sem a regri-
nha mínima de emissor-canal-receptor o
ritual não acontece.

* Diretor da peça Tróia

RECOMENDA

O futuro dura muito tempo — A
atormentada vida do filósofo Louis Al-
thusser encontra sensível transposição
cênica de Márcio Vianna, com interpre-
tações marcantes de Rubens Corrêa e
Vanda Lacerda. O espetáculo encerra
temporada no dia 19. Teatro Glàucio
GUI

Como encher um biquíni selvagem —
A atuação irresistível de Cláudia Jime-
nez valoriza o monólogo bem-humora-
do e despretensioso de Miguel Falabel-
la. Teatro Casa Grande

Charity, meu amor — O musical de
Bob Fosse ganha versão brasileira com-
pacta, mas conserva as boas coreogra-
fias da Broadway. Teatro Ginástico

O livro de Jó — O diretor Moacyr
Góes se debruça sobre o texto bíblico
para criar um espetáculo algo fechado
em um código muito pessoal, mas que
mantém a inquietação de um encenador
sempre provocante. Teatro Glória.

A fantastica tigura
(E) é uma criação
de Peter Sellars,
que Ruth Escobar
quer trazer ao país

Arte mundial em 
palcos 

brasileiros

Festival promete trazer os

mais importantes artistas

cênicos do mundo ao pais

NORMA COURl
Correspondente

I ISBOA — Música, teatro, dan-
I J ça, circo. O que de melhor está

acontecendo hoje no mundo, em
termos de artes cênicas, poderá ser visto
em São Paulo, em maio do próximo
ano. Exemplos? Shakespeare em versão
kabuki, Pasolini direto de Turim, um
Casanova russo, o canto da grega Irene
Papas, Gil Vicente em ritmo de rock, a
filha trapezista de Chaplin e ainda a voz
imperdível da cabo-verdiana Cesária
Évora. Isso, e muito mais, é o que pro-
mete o 4o Festival de Artes Cênicas, que
agitará a capital paulista, 12 anos de-
pois da última edição.

A produtora Ruth Escobar, que
montou também os festivais de 1974,
1976 e 1981, nem deixou esquentar a

verba de US$ 1,5 milhão concedida pela
secretaria de Cultura do prefeito Paulo
Maluf. "Ainda mais que está em cruzei-
ros e perde um zero todo dia." Ruth,
que está em Portugal fazendo contatos,
quer suprir o vazio dessa década e meia
com estrelas como Peter Bróbk, em car-
taz em Paris com L'homme qui..., que
cobra US$ 18 mil em cada apresenta-
ção, de um pacote de 10. "Vou conse-
guir mais verbas com empresários, que
podem vir em forma de 250 passagens."
Um dos alvos de Ruth é o Banco do
Brasil que, se participar do festival, ga-
rante os espetáculos, no Centro Cultu-
ral, para os cariocas. "Qualquer festival
beira os US$ 10 milhões", lastima.

Primeira a trazer ao Brasil, há 20
anos, o gênio das performing arts Bob
Wilson, Ruth quer repetir a dose com
Peter Sellars, o americano adorado na
Europa. O restoé-um coquetel molotov
bem batido pelos russos, na montagem
de um Casanova do Volga; um Shakes-
peare com linguagem kabuki do Théâ-

tre du Soleil, de Ariane Mouschkine; o
pai do teatro português Gil Vicente na
versão de um grupo de rock, dirigido
por Carlos Avilez, do Teatro Nacional
Dona Maria II; e os textos Calderon e
Pilade, do cineasta Pier Paolo Pasolini,
trazidos do palco de Turim, Itália, por
Luca Ronconi.

Ainda vem o melhor do teatro latino
com o chileno Grupo do Silêncio, o solo
canadense de Pol Peletier, a dança ini-
ciática sufi com os Derviches de Istam-
bul, o Performing Garage nova-iorqui-
no numa versão de As três irmãs (de
Tchecov), a leitura antimilitarista da
guerra do Golfo (adaptado de Os per-
sas, de Esquilo, por Peter Sellars, do
Teatro de Los Angeles) e o grupo El
Comediants (que fechou a Expo-92, em
Sevilha, Espanha). E nada de fado. Mas
vem o canto luso vivo e moderno do
grupo Madredeus.

"Muitos dos grupos já foram ao Fes-
tival de Caracas, mas nunca pisaram no
Brasil. O Tadeusz Kantor, que eu que-

ria tanto, morreu, mas ficaram os gru-
pos e os filmes. Melhor alguma coisa
dele do que nada. E haverá conferências
e seminários, talvez com Grotowski",
lista Ruth Escobar. Ela diz que para a
maioria "só falta»bater o martelo."

Os brasileiros já podem contar com o
canto da grega Irene Papas, que anteci-
pará em um mês a abertura do festival
(ela se apresenta em abril), ao som da
música de Theodorakis, no espetáculo
Teodora, dirigido por Cacoyanes. E
também com o oratório Carmina Bura•
na, concebido por Carl Off no século 12
para celebrar as virtudes da Europa,
desta vez cantado pelos poloneses. Ou-
tra atração será Vitória, a filha menor
— e trapezista — de Charles Chaplin.
Atriz com formação circense, ela vem
com o marido e mímico Jean Thierry e o
filho James para apresentar o Circo in-
visível, em cartaz em Paris. Agora, só
resta torcer para que os convites se
concretizem. Com um cardápio desse
nível, qualquer desistência se transfor-
ma em grande frustração.

I DO EXTERIOR

O novo 
papel

de Belmondo

PANY 

BOURR1ER
Correspondente

ARIS — Ator de teatro, Jean Paul
Belmondo trocou o palco pelo cinema
há 30 anos. Em 1987, porém, foi convi-
dado para interpretar o papel principal
de Kean, a peça de Alexandre Dumas
revista por Jean-Paul Sartre. Sucesso
espetacular, de público e de crítica. A
montagem ficou em cartaz por mais de
um ano e, desde então, Belmondo dedi-
ca a maior parte de seu tempo ao palco,
aceitando apenas excepcionalmente pa-
péis no cinema.

Por coincidência, na mesma época o
Teatro Variétés, em que Kean foi ence-
nada pela. primeira vez, estava à venda.
Oitenta anos depois da inauguração do
teatro, Belmondo decidiu comprá-lo. E
tornou-se, assim, membro do clube sele-
to de artistas que preferem trabalhar
por conta própria, como Jean-Louis
Barrault, George Wilson (pai do ator
Lambert Wilson) e Jean-Claude Brialy.

Todos eles investiram seus salários de
muitos anos de carreira em salas onde
encenam as òbras que desejam.

Jean Paul Belmondo nunca quis di-
zer quando custou o Variétés. Mas, se-

e comprou o teatro

gundo os antigos proprietários, o preço
foi de 30 milhões de francos (cerca de
US$ 5 milhões). O ator explicou, contu-
do, o que o levou a adquirir o teatro em
1991 e o que pretende fazer com ele. "O

teatro sempre foi o grande amor de "v

minha vida, porque é uma arte popular
e autêntica. Ma$ a televisão está matan-
do esta arte. Os preços dos ingressos
também fazem com que seja hoje um
lazer elitista. Assim, meu objetivo é en-
cenar peças de qualidade, por preços
módicos."

Em dois anos, Belmondo abriu espa-
ço para novos autores, como Michel
Loeb, um artista cômico que é também
um excelente dramaturgo. Formou uma
equipe de profissionais competentes,
que reformularam a programação do
Variétés, transformando-o num teatro
de pesquisa. Mas, por enquanto, o ator
confessa que 

"está aprendendo a dirigir
teatro". A tarefa é difícil, e por isso ele
nomeou Paul, o filho mais velho e cam-
peão de automobilismo, para adminis-
trar o Variétés. Para a família Belmon- -
do, a nova aventura está sendo cheia de
boas surpresas: a renovação do teatro,
que é uma verdadeira instituição de Pa-,. ;
ris; uma programação de vanguarda,'
com atores e diretores principais; e um -;

êxito de bilheteria que assegura mais um
papel de destaque na carreira do ator
mais popular da França.

¦ ENTREATO/MACK.SEN LUIZ

Coppola no palco
O diretor de cinema Francis Ford

(.Poderoso chefão) Coppola (foto) fez,
sua estréia no teatro, escrevendo uma
peça em parceria com um jovem de 13
anos. Essa parceria se dá no projeto que
reúne, em Nova Iorque, dramaturgos e
profissionais da área de espetáculos e
adolescentes para apresentaram peças
escritas em dupla. Coppola teve como
parceiro Victor Rojas, um garoto que
inspiroú o cineasta a cometer uma peça
curta (no máximo 15 minutos de dura-
ção): Everybody get on Uncle Sam's
bond wagon. O texto trata da relação de
um menino com seu pai, um letrista de
música.

Carlos Gomes reabre
Depois de um longo período fecha-

do, o Teatro Carlos Gomes reabre no
dia 21 totalmente reformado. Com di-
minuição de lugares — 707 ao todo —,

o tradicional teatro da Praça Tiradentes
manterá platéia, balcão e galeria, e con-
tará com ar condicionado, mesa de luz
computadorizada de 300 canais e eleva-
dor para o fossei da orquestra e para
carga.

Para a reinauguração está prevista o
programa Teatro aberto ao sol, que a
partir das 15h ocupa a Praça Tiraden-
tes, prosseguindo no teatro com o espe-
táculo Instruções de uso, texto de Ader-

bal Freire-Filho, Alcione Araújo e José
'Sinisterra, direção de Aderbal, termi-
nando com um baile público na frente
do Carlos Gomes.

No dia seguinte, se apresenta o Tea-
tro Potlach, da Itália, no teatro e na rua,
e já estão anunciados o concurso de
dramaturgia aberto a autores brasileiros
(as inscrições podem ser feitas no Carlos
Gomes até o final de janeiro) e os espe-
táculos Romeu e Julieta, na versão de
Gabriel Villela; Ay, Carmela, texto e
direção do espanhol Jose Sanches Sinis-
terra; e Lear, direção de Gillray Couti-
nho. Em março estréia Medeamaterial,
de Heiner Müller, direção de Mareio
Meirelles.

Festival Nelson Rodrigues
Homenagem a Anatol Rosenfeld

O Teatro Nelson Rodrigues, que ga-
nhou este nome há 10 anos (antes se
chamava Teatro do BNH), comemora a
data com um festival do seu patrono.
No dia 28 estréia Vestido de noiva, numa
encenação de Luiz Arthur Nunes que
celebra os 50 anos da montagem original
de Ziembinski. Em fevereiro será a vez de

outra peça rodrigueana: A falecida inicia
temporada cem Maria Padilha no elenco,
sob a direção de Gabriel Villela. E para
abril, o Teatro Nelson Rodrigues abriga
Perdoa por me traires, dirigida por Miguel
Falabella, com Cristiana Guinle e Claudia
Lira no elenco.

Para homenagear o professor e en-
saísta Anatol Rosenfeld, que morreu há
20 anos, três editoras — Perspectiva,
Edusp e Unicamp — se uniram para
lançar cinco livros da sua produção na
área teatral, literatura, política e filoso-
fia. Das cinco obras previstas, História
da literatura e do teatro alemães analisa
as principais correntes literárias da Ale-
manha e faz um histórico do teatro

germânico, focalizando Goethe, Schil-
ler, Buchner, Dürrematt e Brecht.

Em Prismas do teatro, Rosenfeld faz
reflexões sobre a prática e a teoria tea-
trais, além de reunir críticas de espetá-
culos publicadas na imprensa, de 1964 a
1973. Completam a coleção Texto/con-
texto, Letras germânicas e Negro, ma-
tumba e futebol.

CONTRACENA

Saíram pela Jorge Zahar Editor, com
tradução do grego e apresentação de
Mário da Gama Kury, Prometeu acor-'™*
rentado, de Ésquilo; Ajax, de Sófocles; e
Alceste. de Eurípedes.

O Museu da República promove, nà '

terça-feira, às 19h, o seminário Ator em "

exercício, com a participação de Daniel
Dantas, Rubens Corrêa e Carlos Vere- r'
za. A entrada é grátis.

O ator Paulo Autran e o diretor'Cecil- •
Thiré escolherão, sábado, a partir das .1'
14h, no Teatro Villa-Lobos, um ator- :'n
infantil para completar o elenco do es-
petáculo O céu tem que esperar, que .
estréia em janeiro. A criança deve ter ; A
entre 9 e 11 anos e as informações po-,
dem ser obtidas pelos telefones 541- ¦••
7672 e 541-6531.

Depois de Vereda da salvação, será .
que Antunes Filho retoma a montagem
da tragédia Medéial . ¦ „?

Temporada de prêmios. O resultado
do Concurso Nacional de Dramaturgia ,,
— Prêmio Nelson Rodrigues será divul-
gado no dia 17, e os premiados do Mam-

imbe serão conhecidos até o dia 31.bei
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; Pbngado querido, 
filho adorado'

I

I;

aj de River Phoenix defende o ator em artigo

afirma que o filho não era viciado em drogas
morte, Seus amigos, colegas de tra-
balho e o resto da nossa família
sabem que ele não era um usuário
regular de drogas. Ele vivia com a
gente em nossa casa na Flórida e
quase nunca participava da noite de
Los Angeles. Ele tinha acabado de
chegar em L.A. direto da beleza e
tranqüilidade de Utah, onde esteve
filmando por seis semanas. Senti-
mos que a excitação e energia da-
quela festa de Halloween numa
boate estavam muito além de suas
experiências habituais e de seu con-
trole. Quantas outras belas e jovens
almas, que permanecem anônimas,
já morreram por usar drogas como
uma forma de diversão? Espero,
sinceramente, que a morte de River
dessa forma sirva para chamar a
atenção do mundo para • forma
dolorosa com que os espíritos dessa
geração estão sendo destruídos.

Eles estão crescendo com ar po-
luido, terras e comida intoxicadas e
uma água imbebivel. Estamos des-
truindo nossas florestas, a camada
de ozônio está sendo destroçada e a
Aids e outras doenças são grandes
epidemias, O mundo é um lugar
muito confuso para a maioria dos
jovens. O abuso de drogas é apenas
um sintoma de um mundo sem sen-
timentos, materialista e orientado
para a busca do sucesso a qualquer
preço no qual os sentimentos e a
critividade dos jovens não recebem
a importância merecida. Drogas,
incluindo o álcool, são usadas para
aliviar a dor de sentir-nos separa-
dos de nós mesmos, dos outros e do

HEART PHOENIX
Los AngalM Tlnwt

|0S ANGELES-Acho que
| as pessoas estão querendo

; saber se River cumpriu sua
•niissão ou se foi tirado do mundo'phmdturamente.

, j River era meu primeiro filho.
EJe me apresentou à maternidade e
foi a mais forte influência em mi-
nha vida. Me sinto abençoada por
tqr sido a mulher que o carregou
pj-ofui^idamente dentro de seu corpo
enquanto ele crescia a partir de
ujna pequena semente. Eu dei à luz

.em casa, e amamentei-o até trans-
fôrmáílo num garoto gordinho de 2
;anos e o tratei com muito amor até
,súa morte no dia 31 de outubro.

| Foi incrível vê-lo crescer. Desde
;o! princípio ele era uma alma cheia
dè paixão e um sentimento de servir
•aò próximo. Quando pequeno, ele'tómou a responsabilidade de divi-
;dir os; dons maravilhosos que lhe
:fQram, dados. Ele aprendeu sozinho
>a;tocár violão aos 4 anos, cantava
nas ruas, da Venezuela à Califór-'.nia, 

e escrevia canções procurando
abrir os corações de uma maneira
¦diferente.

j j Muitos de vocês puderam entrar
em contato com sua gentileza, bele-
za e vulnerabilidade nas telas. Ele
Isempre escolheu personagens que
.alcançavam o espírito do público,¦despertando sentimentos há muito
^esquecidos. Com a morte de River,
!pessoas de todo o mundo sentiram
.sua perda, e, novamente, sentimen-
'tos profundos afloraram.
| i Ó relatório do legista afirmou
¦que as drogas foram a causa de sua.

amor. Não podemos simplesmente
dizer: "não às drogas". E ridículo.
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Os paulistas não viram Lúcia Veríssimo como Jeitosa

Emissora aponta

censura a filme

ROBERTO COMODO

JAÒ PAULO — A Rede Ban-
dèirantes viveu na última sexta-
/eira peripécias dignas dos negros
itémpos da censura. Um despacho
¦de um juiz de direito paulista
proibiu a emissora de exibir o fil-
jne Jqitosa, estrelado por Lúcia
•Veríssjmo, que estava programa-
;d() para a sessão Sexta sexy, às
21h30. O filme foi visto em todo
pais, menos em São Paulo, onde a
emissora foi obrigada a reprisar a
o jrillier erótico americano Jogos
decretos, com cenas muito mais
ousadas que a comédia Jeitosa, de
1083, dirigida pelo cineasta ítalo-
brasileiro Nello Rossi.

¦ ! No seu despacho, o juiz Tércio
Pires, atuando na Vara da Infân-
cia e da Juventude do Foro Re-
gional de Pinheiros, na Zona Oes-
•te da capital, atendeu o pedido de
um misterioso Movimento de Pre-
venção à Criminalidade para
proibir a exibição de Jeitosa no
horário anterior às 23h. "O filme
fere a grosso modo os critérios de
programação para o horário das
•2Jh30,' mostrando cenas que che-
gam às raias da prática de felação,
]dando um mau exemplo para o
.publico juvenil", argumenta o juiz•Tjércio' Pires, de 32 anos.
, i "A 

proibição é um absurdo,
•pois teoricamente não existe mais

censura", rebate Luciano Ramos»
chefe do Departamento de Cine-

' ma da Rede Bandeirantes. Ramos
afirma que todos os filmes e pro-
gramas exibidos pela emissora são
liberados pelo Departamento de
Classificação Indicativa, um ór-
gão federal da Secretaria dos Di-
reitos da Cidadania e Justiça, que
faz as recomendações de horá-
rios."A 

proibição deste juiz é um
precedente perigoso pois anula
todas as conquistas que tivemos
lutando contra a censura e a dita-
dura", assinala Luciano Ramos.

A última vez que a TV Bandei-
rantes sofreu este tipo de censura,
que ressucita o morálismo cívico-
provinciano das Senhoiras de San-
tana, foi na época da exibição do
clássico O último tango em Paris,
dirigido por Bernardo Bertolucci,
em 1985."Já vimos este filme antes",
lembra o programador. Luciano
Ramos lembra que a Sexta Sexy,
no ar desde 5 de novembro com a
exibição de Na cama com Man-
donna, vem obtendo o primeiro
lugar de audiência no horário das
21h30 às 23h30, com um pico de
20 pontos no Ibope. "Sem dúvida,
este é um fato que deve se levar
em conta, quando começam a
surgir estranhas pressões anti- de-
mocráticas, como proibições e
censura", aponta o programador.
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O ator River Phoenix: na opiniãò da mãe, uma pessoa sensível e criativa desde criança

Precisamos oferecer às nossas
crianças algo para o que eles pos-
sam dizer sim.

Estou tentando fazer algum sen-
tido desse caos em relação à situa-
ção do mundo por muitos anos, e
com a morte de River, estou mais
esclarecida do que nunca. Sinto que
a resposta para a nossa natureza
destrutiva, que se manifesta de
muitas formas, e na nossa inabili-
dade para amar os outros, está ba-
seada no nosso distanciamento de
cada parte natural do que somos. O
Universo e a Terra são magníficos
sistemas de oceanos, rios afluentes
e córregos; de eléctrons, átomos,
microorganismos, plantas e ani-
mais; de plâncton, musgo e árvores.
E nós, humanos, acreditamos po-
der ficar à parte desse ecossistema e
dizer que somos os mestres. Agi:
mos como se tudo tivesse sido pos-
to aqui para que pudéssemos usar,
abusar e lucrar. Nos separamos da
essência da vida para crescer como
a perfeita expressão divina na Ter-
ra.

River causou um grande impac-
¦ to durante sua vida na Terra. Ele
encontrou sua voz e seu lugar. E
mesmo River, que tinha todo o
mundo pronto para ouvi-lo, sentia
muita frustração por não ser escu-
tado. O que precisa acontecer ain-
da? Chernobyl não foi suficiente. O
naufrágio do petroleiro Exxon-Val-
dez não foi suficiente. Uma guerra
sangrenta por c^usa do petróleo
não foi suficiente. Se a morte de
River abrir nosso coração global,
então digo, obrigado querido, filho" adorado, por um outro presente

.para todos nós.

Mills
JORNAL DO BRASIL J h A p i o i
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e Banda Vitória Régia

O Gênio da MPB Inaugurando o Mais Novo

Espaço Musical da Cidade. Você Não Pode

Faltar. Dia 10 de Dezembro, às 21 horas,

no ESTÁDIO DO FLAMENGO, na Gávea.
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—,'apl!ca ao objeto de seus estu- Bahia apresentou, suas can^oes Jj& . •'

vro e a extensa discografia de serio^S sendonsultadoao processo de criagao . ^mLk'' ' S .A-^^^' ' • W 
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•* ^1Caetano, anahsada maculosa- longo de uma vida, enquanto umcaraterpluralista, WHK •-.. ' "f;yf ' . . ; . -•' 5
mente passo a passo (leiatrechos aprendemos o que e "contra- isto e, o desenvolvimento ^^iPHSjl ''SMi^'£ 

»m ™Uv£ di(c)?ao", 
"entrelugar" e "alteri- de uma competencia estetica . ;,^jj^^^^;>: \ ../ 
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brasileiros entre 1966 e 1993. * Colaborou Marcia Gomes, de formas ritmicas, as vezes no *' | f^"Levamos tres anos e meio Salvador interior de^ mm mesma |

"A 
procura da totalidade estava na raizestetica deOs "O 7Yopica^ 

'

Doces Barbaras, como se neles se emoldurassem os que o lema da bora era a defesa da liberdade. ^i|B||j|::
quatro elementos fundamental's: o sol (Caetano), a terra Os olhares censores do regime perceberam a
(Gil), o ar (Bethania) e o fogo (Gal). Os quatro em busca sinalizagao indireta, premiando os seus mais < •
do equilibrio capazdeharmonizaras quatro forpas (...)." ativos representantes com a prisao." '
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Quem 
acredita em um 

'Hair' 

com 
peruca?

Wm. Mfc

Luciano Vixna (D)depcruca c Roberto Bataslin: preparo flsico e bem melhor que o vocal

<

06/01/66 — Braz Bezerra

"O Tropicalismo anarquicamente propunha
que o lema da hora era a defesa da liberdade.
Os olhares censores do regime perceberam a
sinalização indireta, premiando os seus mais
ativos representantes com a prisão."

acredita em um 

'Hair' 

com 
peruca?

Professores analisam em livro a trajetória de

Caetano Veloso, da Tropicália aos anos 90

MARCUS VERAS *

I NTERTEXTUAL, proféti-
¦ ca e transgressora. De todos

JL os adjetivos já aplicados à
obra de Caetano Veloso, sem
dúvida os utilizados pelos pro-
fessores Ivo Lucchesi e Gilda
Korff Dieguez são os mais re-
buscados. Caetano. Por que não?
(Leviatà Publicações, 400 pági-
nas), o extenso e criterioso tra-
balho sobre a obra do composi-
tor levado a cabo pelos dois
pesquisadores — é que será lan-
çado na próxima quarta-feira na
Casa de Cultura Laura Alvim
—, aplica ao objeto de seus estu-
dos todo um instrumental teóri-
co que o deixa a léguas de meros
volumes de referência.

O projeto surgiu em 1989,
quando ambos assistiam ao
show Estrangeiro no Canecão e
perceberam o estado de graça
em que se encontrava a platéia."Aquele momento nos remeteu
a outro, nos final do anos 60: o
Caetano detonador de mudan-
ças e novos comportamentos",
assinala Ivo (professor das fa-
culdades Hélio Alonso e Estácio
de Sá com mestrado em Litera-
tura Comparada pela UFRJ)."Nosso objetivo era remeter a
obra de Caetano a outras refe-
rências, como a psicanálise, a
filosofia, as artes plásticas...",
explicita Gilda (também profes-
sora da Facha e da Estácio, com
mestrado em Comunicação pela
UFRJ). A espinha dorsal do li-
vro é a extensa discografia de
Caetano, analisada meticulosa-
mente passo a passo (leia trechos
nas legendas das fotos). Há tam-
bém um apêndice com entrevis-
tas do compositor aos jornais
brasileiros entre 1966 e 1993."Levamos três anos e meio

para concluir nosso trabalho",,
diz Ivo , "e 

passamos por seis
editoras até encontrar a Levia-
tã." Logo na apresentação, os
autores alinham Caetano com
mestres como Gregório de Ma-
tos, Pe. Antônio Vieira, Sousân-
drade, Machado de Assis, Lima
Barreto, Oswald de Andrade e
os irmãos Augusto e Haroldo de
Campos. Uma galeria de peso.

Tanto esforço foi recompen-
sado pela aprovação do objeto.
Em Salvador, na noite de segun-
da-feira, após participar de um
show onde a Orquestra Sinfôni-
ca da Universidade Federal da
Bahia apresentou, suas canções
em versões eruditas, Caetano
Veloso disse ao JORNAL DÒ
BRASIL que 

"achou o trabalho
muito bom". "Não li exaustiva-
mente o livro, mas dei uma saca-
da. Os autores me enviaram uma
cópia e gostei muito". A biblio-
grafia do livro não deixa dúvidas
quanto ao universo pelo qual os
autores viajaram: Freud, Bau-
drillard, Foucault, Lacan,
Nietzsche, Deleuze...

Em janeiro de 92, Ivo e Gilda
procuraram fazer um contato
com Caetano que só ocorreu em
maio, quando se encontraram
com o artista no lançamento do
livro Galáxias, de Haroldo de
Campos, na livraria Marcabru,
na Gávea. "Nos aproximamos e
ele nos rece beu de forma muito
solícita", conta Ivo. O livro não
é fácil de se ler, dada a erudição
dos autores. Mas é um trabalho
sério, para ser consultado ao
longo de uma vida, enquanto
aprendemos o que é "contra-
di(c)ção", "entrelugar" e "alteri-
dade do eu".

:yr ' : v-v L.
* Colaborou Márcia Gomes, de
Salvador t . . „ ...

22/06/76 — Ari Gomes

"À 
procura da totalidade estava na raiz estética de Òs

Doces Bárbaros, como se neles se emoldurassem os
quatro elementos fundamentais: o sol (Caetano), a terra
(Gil), o ar (Bethânia) e o fogo (Gal). Òs quatro em busca
do equilíbrio capaz de harmonizar as quatro forças (...)."

"É indispensável
notar que, desde <
primeiros passos
(1965), m
Caetano
manifesta
fortes e claras
tendências a
conferir ao seu
processo de criação
um caráter pluralista,
isto é, o desenvolvimento
de uma competência estética
capaz de reunir variadas
formas rítmicas, às vezes no
interior de uma mesma música."

01/03/68 — Agência JB'
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Remontagem paulista transforma o ícone
'hippie' 

em um 
'clip' 

que esvazia a trama

0ivulgação/LenÍ8e Pinheiro

s

MACK.SEN LUIZ

'AO PAULO — Quando Hair
estreou na Broadway em 1969, o
estouro deste musical se justifica-
va pelo clima hippie que tomava
conta do comportamento da ju-
ventude. Uma trilha com músicas
que deixavam registro nos ouvi-
dos e certas cenas de escândalo
(nudez, menção a drogas e ao
amor livre) foram absorvidas por
platéias que mantiveram o musi-
cal por anos em cartaz, seguidos
por vendagem expressiva de sua
•rilha-sonora e a inevitável versão
para o cinema. Agora, algumas
versões brasileiras depois, volta
ao palco no Music Hall, em São
Paulo — galpão de uma velha
fábrica que se transformou em es-
paço teatral quando esteve lá, há
dois anos, o grupo catalão Fura
Del Bals — uma reinterpretação
de Hair.

Curiosamente, esta adaptação
parece querer provar que o musi-
cal perdeu a atualidade, numa de-
monstração evidente de que o
quadro social e o movimento que
inspiraram a dupla de autores já
estão ultrapassados e que Hair é
quase uma relíquia de época. O
diretor Jorge Fernando pratica-
mente eliminou qualquer diálogo

f-í .

na sua encenação, reduzindo o
espetáculo a uma seqüência de
números musicais que, suposta-
mente, cumpririam a função de
contar a história. Acontece que
por mais conhecida que seja a
narrativa e por maior que seja a
familiaridade da platéia com as
canções, Hair não tem vida ex-
pressiva independente, e numa
versão como esta, tão redutora,
acaba por tornar quase injustifi-
cável a sua remontagem.

Se o encenador não acreditava
mais na atualidade do musical,
porque então voltar a produzi-lo?
As adaptações menores, como ce-
lebrar o amor livre, mas advertin-
do para o uso da camisinha, uma
lembrança necessária e segura,
deixa bem claro que os tempos
são bem outros. E para que essa
atualização fossè mais visível, Jor-
ge Fernando construiu um envó-
lucro de show que esvazia a trama
— quem se interessa nesta versão
superficial se alguém vai se alistar
na guerra ou pelas con^qüências
desse engajamento?

Apenas como um show musi-
cal, Hair fica se parecendo a um
longo clip, que usa uma variedade
de efeitos — fumaça, muita luz,
acrobacia — para encher os
olhos, mas esvazia outras partes

T
Luciano Viana (D) de peruca e Roberto Bataglin: preparo físico é bem melhor que o vocal

r

da cabeça. Mesmo com a ú|iliza-
ção de fita gravada, que distancia
e esfria o espetáculo, a (fireção
musical fez alguns, arranjos que
funcionam como atualização de
canções muito conhecida além
de algumas vinhetas novas. As co-
reografias obedecem a uma piovi-
mentação do chamado dttnça-
jazz, e os figurinos são b^tante
irregulares (as roupas do final são
inconcebíveis para uma* nrbnta-
gem profissional). O show xonti-
nua numa iluminação que sê asse-
melha a de uma grande boite, mas
todos esses elementos não $o su-
ficientes para criar, efetivamente,
uma dramática teatral que"possi-
bilite que se assista ao imlisical
Hair e não a iim síiow jqiíe faz
resumo do musical Haih j

No espírito efusi.yo da it onta-
gem, os atores se integram i esta
proposta exteriorizada, erff espe-
ciai o elenco feminino que de-
monstra excelente preparo vocal e
boa presença cênica. Os .atores,
em papéis mais definidos (ainda
que reduzidos a tipos nestajjidap-
tação), têm menor capacidade vo-
cal, substituindo-a por vigoV cor-
poral que, parece mais adeçjuado
à agitação de uma academia de
ginástica que dá o, tom ao-espeta-
culo. O ator Luciano Vjàna fica.. .> .Ci'T. u
especialmente prejudicada por
uma peruca que o transforma nu-
ma caricatura de hippie. , í

n
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IPANEMA:Ws..dePirajá.351/y. 105-521-1188 N.IGUAÇU:(MarcoturjRobenoSilveira.214-768-3673
TUUCA: Praça Saens Pena, 45/lj. 10-1 - 264-4893 NITERÓI: |Contactur| Moreira César. 229/SJj. 209 - 710-7401Em turismo a número 1

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS
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Mas foi ali

que PC teve

seu inferno
C RI ST IN A* M A SS A RI

B RONIA do destino. Foi na

B Tailândia — a Temi ilos Li-
JL ires na lingua local — que
Paulo César Farias passou da
cpndiçào de turista de primeira
classe a prisioneiro, na executiva.
E Bancoc — Cidade dos Anjos —
capital da Tailândia — foi a últi-
ma escala da sensacional rota de
fuga de PC no exterior, que in-
cluiu ainda Buenos Aires, Lon-
dres e Cingapura.

0 tesoureiro da campanha de
Çollor contou que foi para Ban-
coc porque queria conhecer o
Oriente. E escolheu uma das mais

-recentes descobertas da Varig e do
-mercado turístico brasileiro. Há
.pouco menos de um ano. a com-
pànhia aérea passou a operar dois

"Vôos semanais para lá, com escala
em Joanesburgo na África do Sul.

íA.s operadoras de turismo pega-
ram uma carona na nova rota e
despejaram no mercado dezenas

;-ae pacotes que desvendam os mis-
- térios das culturas orientais, ten-"do como porta de entrada a Áfri-"cíi do Sul e a Tailândia.

Destemido, PC Farias circulou
livremente pelas ruas de Bancoc.
Pode ter dado uma volta a pé.
evitando o caótico trânsito da ci-
dade. Se foi de tuk-tuk — um
tricitlo para três pessoas — fez

«como grande parte da população,
úque usa o meio de transporte co-"mo alternativa aos ônibus lota-
. d<js. Pode também ter feito um

passeio turístico nos barcos que«¦trafegam pelo Rio Chão Phraya.''que 
corta a cidade.

| PREÇOS VALIDOS PAWA

PORTO SEGURO E SUL DA BAHIA TOTAL -'8 dtofJ f 1 -
, O roteiro mais completo. Prado. Tororío, F^léslas, d*W*(U46,460^ii
Carwe^^o^çí^^ráteem^VtóJa. Meálpe.e •u3xC*jl9.IIO,®

PORTO SEGURO ESPETACUtAR - 6 41* - O rnais P.U.CW54.1S0/»econômico e da melhor qualidade. Araial DAjuda. «,3,(024.340^1Caürália, Coroa Vfermelia.
HOTEL PRAIA DÕPRÃDÕ^^^^^^^^^^^^^H

melhor da região, frente praia dé 12 km. Votai à #«<• MÍMO/à
Tororão. Fateias. Caravefe e /ycdba^., ¦r.:. ¦ '' »u3xC4)2l390,aii

I CIDADEtlACRIANÇA;SIMBASAFARlEPÍArCEWTER „13 dias - Opcional Thè Wavíjs. ida pela maravilhosa; fjfifi
Costa Verde, Angra, Paraty e Útetí/biT ~3*<M U.l>0,t»

I CAMPOS DO JORDÃO. SERRA NEGRA E ÁGUAS oH
UNDÓIA- 3 tliasVIsitaamarawlhosàfaieodaHolamara.

I MINAS COLONIAL-4 dias - Barbacena. SJoâoDeIRey.
I Tiradentes. Ouro Preto. Marlana. Satará e Maquhé.

I CALDAS NOVAS ESPETACULAR 7 <H*s- Òntous-terto.
I Visita a jVaxáeUOerlândla. ¦;

I CALDAS NOVAS, BRASlUA E MINAS 4 HISTÓRICA -
9 dias.-Araxá. Goiânia. Maquiné; Beto Horironte,

I Congonhas. Ouro Preto. Mariana. " '
I PANTANAL BOÜV1AE PARAGUAI-12dias- Doua-I
I dos. Ponta Porê. CorumbA. Campo Grande. Compras I
I em Pedro Juan Cabafero e Puerto Suarez. I

I BLUMENAU, VALE DO ITAMl E BETO CARRERol
I WORLD - S dias-Pnmerode, Camborüi. Florianópolis. I
I Brusque e Joinvilte

'MmÊWiWfió
«i3x«n 2.210,»
O«4.C*$3I.S70^J
«n3xM> 14,190^1
Dw4*o$63.170, oo
«u3xOU iMOO^o
dh4»«I(3.87O,00
ciísx «$37.700,»

DtU<ats99.930.oo* «u 3x«<44.920,oo

OeU.as40.940,»
j''0U 3x«$ 1S.400,»

SUL DO BRASIL MARAVILHOSO - lO dias - íiritiba. Oel)te(W78.8S0,»
éu 3xCft$ 35.450fooJoinville; Bkjmenau. Camboriú. Florianópolis. Laguna.

Torres. Porto Alegre. Gramado. Canela. Caxias do Sul.
SUL MARAVILHOSO E FOZ OO IGUAÇU - 14 dias -
Blumenau. Florianópolis, laguna. Torrei Porto Alegre,
Gramado. Caxias do Sul. Curitiba. Cascavel Foz do
Iguaçu, Maringá e londrha.
TRÊS FRONTEIRAS 7 dias - Brasil. Paraguai e Argen-
tina na Fo; do Iguaçu. Ida via Curitiba.
4 BANDEIRAS -16 dias - Sul do Brasil. Buenos Aires.

a Montevidéo e Assunção do Paraguai..  

Desde 0t$115.720, w
•u3xOU52.020,n

¦ ¦
Desde dtt 64.860,00
.u3x«S29.160,»

Desde
US$ 811,00 J

PAGAMENTOS HOJE

TOURSsSDIAS
TOIIRS

3x66.040,

3x84.560, S

3x62.310,

PORTO SEGURO TOTAL. 7 refeições. Hotel Oceano Porto
(tipo 3»), localizado na Praia de Còroa Vermelha.
PORTO SEGURO. CARAVELAS, ALCOBAÇA E HOTEL
DO PRADO. 7 ijefeições, 4 noites no Hotel Sol Tropical e 3 3x62.980,noites no anexo do Hotel do Prado, ambos frente ao mar.
PORTO SEGURO ESALVADOR. 5 refeições. Traslados. City-
tours evlsitaallhéus Incluída. 3 noites npHotel Costa Esmerai- 3x84.650, jda e 4 noites em Salvador no Hotel Vlctòria Marina (5*).  j
SALVADOR. : 1 ~ 

j7 noites no Hotel Farol (4*), Incluindo crfé da manhã, 3x71.970, i
Clty-touretraslados. Consultar outros hotéis. . j
NATALE MACEIÓ. 4noltesnoHotelMarinaPraiaSiil (3*). èm
Natal. e*3 noites no Hotel Sete Coqueiros (tipo 4*) em Maceió.
MACEIÓ. 7 noites noHotelTambaqui(3*)a50mdaprala.
Traslados, café da manhã, City-toure passeio pelolitòral.
MACEIÓ E HOTEL RESORTSAUNAS. 4 refeições. 3 noites em
MacelónoHotèlSeteCoqueiros(3*)e4noitesemMaragogi, 3x81.410,
no Hotel Salln&(tipo 5^).  ,
RECIFE E PORTO GALINHAS. 3 noites em Recife no Hotel .. _lnOnda Mar (4*|e 4 noites no Sollar Porto de Galinhas (3*|, 3x79.210,
ambosfrenteaomar. Trasladoslncluldos. 
NATAL 7 refeições. 7 noites no Hotel Ponta Negra (3*J. ^
próximoapraladePontaNegra.Cafédamanhà.City-toureS 3x67.210, 3maravilhosos passeloslnduldos. '
NATALE FERNANDO DE NORONHA.

refeições. EníNatal, 3 noites noHotel Marina PraiaSul (3*)e 4 noites (pensão completa) em Fernando de Noronha em
casadefamllla.
FORTALEZAE NATAL Traslado. Clty-tourepasseloslnclul-
dos. 3 noites em Natal noHotel Marina PtáaSul (3*|. e 3 noites 3 x 86.360,em Fortaleza no Hotel Magna Praia (3»|.
FORTALEZA.Traslado.CIly-tour.passeloaoBeachParkcom AO 970noites no Hotel Magna Praia, frente ao mar. 3xoy.*/v,
SERRAS ÍÍAÚCHAS. 7 refeições. HOTEL SERRA AZUL, o mais " 

"
completo das Serras. O único 5 Estrelas de Gramado. 3x69.680,

3x112880,

Continua nas páginas 4 e 5
^4
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B GUIA 4 RODAS 934
TollFree: 0800-11-8289 ¦

JORNAL DO BRASIL
Nflo pode ser vendido soparadamonle ;•Rio de Janeiro — Quarla-telra, 8 de dezembro de 1993
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r^MEDIEVAL TIMES

Viaje de volta ao passado. Um passeio
de magia, emoção e muito romantismo.
Um passado medieval, com cavaleiros,
damas, e nobres espanhóis. Sinta de
perto toda a beleza e encantamento de
um duelo medieval. Participe nos torneios
e torça pelo seu cavaleiro. Jante com os
reis e tenha a maior experiência de sua
vida, bem no coração da Flórida. Um
show que você nêo vai esquecer Me-
dleval Times.
BOM INVESTIMENTO EM MIAMI
Esta a venda um belo apartamen-
to em Mlami com vista para o mar
e panorama de 180 graus de toda
a cidade. Duas suites, salão, pré-
dio com piscina olímpica, 5 qua-

Idras de tênis, marina, sauna, valet
parking e o mais importante: total-' mente financiado num preço bem

convidativo. Solicite informações
em Miami: (305) 577-4530 e no

'Rio: (021)294-3553.
RÁPIDAS'Um grande fluxo de lojas de Miami

?stá abrindo filiais em Orlando,
pisando a Copa do Mundo. A gran-
de maioria é de lojas tradicionais
^brasileiras *** Muita expectativa na
cidade de Orlando com o sorteio"dia 19 de dezembro. Todos torcem
para que os jogos do Brasil sejam
¦realizados no Citrus Bowl * * * Do-
Víiingos Pororoca (restaurante da
;ÁMEC em Miami) eufórico cor» a
presença da dupla Chitâozinho e
Xororó em seu estabelecimento.*¦ * * A Skyline Music Center em
novas instalações no número 131
S.E. 1st Street em Miami. A loja é
a mais completa em instrumentos
e acessórios musicais de Miami.
*'* * Já está circulando a edição de'Quem é Quem na Central Florida"
ps interessados podem solicitar
exemplar pelo FAX: (407) 363-
4443 em Orlando. A seguir vem a
edição "Quem ó Quem em Miami"* * Lojistas de Miami e Orlando
na expectativa do fluxo de turistas
nestas férias de fim-de-ano * * *
Está aumentando o número de re-
sidentes brasileiros em Orlando* * Conselhos: não ande a pé a
noite no centro de Miami * * * Cui-
dado com o seu passaporte - use
xerox deixando o documento no
cofre do hotel * * * Fique atento
com sua bagagem / dirija sempre
com portas travadas e vidros fe-
chados Se você vai a Orlan-
do pela primeira vez, contrate um
guia para orientá-lo em tudo: pas-
seios, compras, divertimentos. No
final vai ficar mais barato e cômo-
do. Procure orientação com o seu
agente de viaqens * * *

FÉRIAS AL MARE
Férias de verâo são sinônimo dc muito mar, sol e alegria. E a melhor foima de aproveitar aépoca mais quente do ano, é navegar nos hotéis flutuantes "3 estrelas". Há vários roteiros e
preços, com promoções especialissimas. A NCL-Norwegian Cruise Une está oferecendo, pelo
preço da tarifa, mais 7 diárias dc hotel em Miami e/ou Orlando para os rotas de 7 noites, 3 e 2diárias para os cruzeiros dc 4 e 3 noites, além do 3° e 4° passageiros, na mesma cabine, viajarem
de graça.
O Norway, maior navio do mundo - 2.200 passageiros - parte de Miami aos sábados em visita aSl.Maartcn, St.John, St.Thomus e 1'leasure Islund, a ilha particular da NCL, nas Bahamas.
O Seaward - I.S34 passageiros • zarpa dc Miami aos domingos, seguindo para Pleasure tsland,Ocho Rios, Orand Cayman, l'laya Del Canncn e Cozumd.
O Starward • 788 passageiros - parte aos domingos de San Juan, visitando St.Kittx, Grenada,
Tobago, St.Lúcia, St.Barts, St.John, St.Thomas c San Juan.
O Drcannvnrd • 1.246 passageiras - salda aos domingos, de Fl.Lauderdale, em direçlo a Qrand
Cayman, Playa Del Carmcn, Co/.umcl. Cancun, Pleasure Island e Fl.Lauderdale.
O Southward - 830 passageiros - saida de Los Angeles para um cruzeiro de 4 noites ás
segundas-feiras e outro dc 3 noites ás sextas-feiras, visitando Ilha Catalina e Enscnada, escala
em San Dicgo nas rotas dc 4 noites.
O Wlndward - 1.246 passageiros • vai alternar, semanalmente, duas rotas, partindo dc San Juan
todos os domingos, em visita a Aruba, Curaçao, Tortola, Virgin Oorda, St.John, St.Thomas ou
St.Kitts, Grenada, Tobago, St.Lucia, St.Barts, St.John e St.Thomas.
O Wcstward - 829 passageiros - dois itinerários semanalmente, de 3 e 4 dias, navegando de
Fl.Lauderdale ás segundas-feiras para Nassau, Pleasure Island e Frecport. As sextas-feiras, este
transatlântico alterna duas rotas: Fl.Lauderdale, Key West e Pleasure Island ou Fl.Lauderdale,
Nassau c Pleasure Island.
Para maiores InforniafOrs consulte a Sullawiiy International Representante Exclusivo p/oBrasil Klo Tçl.i (021) 240-6700 c Sâo Paulo Tel.: (011) 259-4466

TRANSPORTE GRÁTIS EM ORLANDO
O brasileiro que for a Orlando tem a oportunidade de usufruir, grátis, de transporte
entre hotel e a área da International Drive. É uma oferta das quatro lojas da"Benzer" Electronics que facilita a vida de muita gente. Basta telefonar para te-
lefone 352-6257 e um funcionário falando português, anota teu nome •
providencia o transporte Inteiramente grátis do hotel até uma das lojas da Benzer.
Você não tem obrigação de fazer nenhuma compra, ou seja, você compra o quer.
As lojas Benzer ficam, no mercado Mall (eletrônicos) e na International Drive.
Hollywood Magic, onde você encontra camisetas, bonés, malas e muitos artigos
paia presente (Int.Drive 102) outra é a loja "Tudo por USS 1.99 ou menos" que
resolve os problemas do que levar como: óculos, batons, cosméticos, xícaras,
«opos, novidades em geral (Int.Drive 107). Telefone para 352-6257, em Orlando.

COMPUTADORES
A Biscayne Marketing, Inc. (de Dino Modesto) 125 SE 1st Ave., em Miami, é uma
empresa que está com promoções bem atraentes como 486-25 Desktop a US$
590.°" dólares e 486-25 Notebook a US$ 1,240.°° • outras ofertas, informações
FAX: (305) 381-8914.

ESTUDE NOS ESTADOS UNIDOS EM ESCOLA PÚBLICA EM 1M4
Mais uma etapa cumprida do programa Tia Vera com crianças freqüentando
Escola Pública na cidade de Orlando. O programa tem no mínimo 3 meses, idade
8 até 18 anos incompletos, freqüentando Elementary School, Júnior High School.
As aulas começam em 4 de janeiro. Tia Vera lança também para adultos • Cursos
de inglês, francês, computadores, fotografias, etc. Informações mais detalhadas -
Escreva para Tia Vera - 5970 Marbeny Drive Orlando Fl. 32819 ou pelo FAX:
(011) (407) 363-4443.

RESERVA DE HOTÉIS
MIAMI  
HOWARD JOHNSON C.CENTER US$ 64.°°
DUPONT PLAZA US$ 63.00
EVERGLADES 4JS$ 66.00
ORLANDO
TRAVELODGE ORLANDO FLAGS (International Drive) US$ 34.°°
REST WESTERN PLAZA (International Drive) US$ 58.°°
BEST WESTERN PLAZA (c/cozinha/café - Int.Drive) US$ 64.00
QUALITY iNN (c/cozinha/café - 4 paxs) US$ 65.00
QUALITY INN (c/cozinha/quarto/sala/café - 6 paxs) USS 78.°°
CONDOMÍNIO DOCKSIDE (casa equipada/1 quarto/4 paxs) USS 84.00
CONDOMÍNIO DOCKSIDE (casa equipada/2 quartos/6 paxs) USS 96.°°
KISSIMMEE
RAMADA USS 42.00
QUALITY INN (c/cozinha) USS 44.00

RESERVA E INFORMAÇÕES
UNIVERSAL TURISMO - Tel.: 733-3336 (Plantão)

MIAMI ¦ FLORIDA
4 LOJAS EM DOWNTOWN

M mm

TUDO EM ESPORTES
Distribuidora de famosas marcas !
135 SE Ist.Street • MIAMI-FL.
Tel.:(30S)630-2800-Fax:(305)530-2880

ANDRADE SHOP

Loja Brasileira
CAMERAS/COMPUTADORES /

COMUNICAÇÃO
PROFISSIONAL CANÒN /

SONY/ICON/BOSE/YASHICA/
JVC/ KENWOOD / JBL/NIKON /

PANASONIC / DAT
Galeria International - 270 NE
1st Street Lj. 211-MIAMI-Florida 33132
Tel.:(305) 372-2770/Fax:(30S) 372-1450

YLINE
MUSIC CENTER

ESPECIAL DE NATAL:
Guitarra Epipbone by Gibson / amplificodor /
capa / acessórios U5$ 329.®
Guitarra Jaclcson Fusion ex c/estofo USS 525.®' Guitarra Joeluon Heily STD c/estojo US$ 525.®
Baixo Epipbone by Gibson USS 239.®
Baixo Joeluon Futura c/estojo USS 550.®
Baixo Aria Pio c/estojo USS 550.®
BOSSMEG- US$320.®
GRAVADOR FOSTEX xl8 4 pistas/4 canais -
por apenas USS 350.®
FLAUTA TRANSVERSAL YAMAHA • USS 325 ®
TECLADO ROLAND El 6 - USS 650.®
PACOTE DE PRATOS ZIIDJIAN: 14" hihati 16"
crash/20" ride/camiseta/cbave/boqueta/
vídeo tape - tudo por apenas - USS 249.®
Cordas cie guitarra (caixa som 10 jogos)
D'acWario, Emie Bali, GHS, Pender, Gibson,
ZOOM 9002 - USS 325.®
ZOOM 9000s - USS 325,®
Dean Maridey, etc.

131 S.E. 1 st.Street • Centro de Miami, Fl.
Tels.:(305)374-0702 e 374-0620
Fax: (305> 374-0643

MED EQUIP
cuidando de sua saúde
NEBULIZADOR-MINI USS 118.°®
ESTETOSCÓPIO LITTMAN USS 56.10
ESTETOSCÓPIO TYCOS USS 54.38
APARELHO PRESSÃO DIG. — USS 39.52
APARELHO PRESSÃO TYCOS - USS 51.48
OTOSCÓPIC WELCH ALLYN — USS 42.80
OFTALMOSCÓPIO W.ALLYN — USS 60.32
MEIAS P/VARIZES KENDALL — USS 11.90
INALADOR USS 38.48
ÓCULOS DE PROTEÇÃO USS 10.50
TERMÔMETROS DIGITAIS USS 8.32

e mais EletrocardiográfoiMyfricators,
Oximetro* de pulco, etc...

Preços F.O.B. - Miami - Florida
101 S.E. 2rd Street

MIAMI - Florida

Tel.: (305) 374-5335

Fax: (305) 577-8558

Miami Beach

Caderno de

Esportes

2a feira no seu JB

ÍHOTEIL
1871 CoIlInsAvenue,. Miami Beach, .Fia 33139

2 piscinas frente ao
mar c/praia privada Kitinettes 0815 Abril a 15 Dez.

SSSSS —ÜS$ 22.50
Grátis «Canal privado nos quartos

EM FRENTE AO MARE
DA LINCOLN ROAQ

Novo caü/bar a beira
da praia • restaurante
para almoço «Jantar.
Coffee/shop-cafeteria
para café da manhãe
almoço.
Lavanderia para
hóspedes.
pfpeuos oeupKlo dupla

Comissários de bordo reagem a

excesso cometido 
por passageiro^

Passar férias na Flórida é uma
delícia. Além da alegria do mun-
do Disney, as compras são um
atrativo à parte: o sonhado micro;
a fílmadora para registrar os me-
lhores momentos da família; o vi-
deo de último tipo; o aparelho de
som mais moderno. Uma maravi-
lha. Na hora de embarcar é que a
coisa pega. Para não pagar exces-
so de peso, a bagagem de mão
vira uma verdadeira mudança, e
ai é um tal de querer acomodar a
prancha de surfe debaixo do ban-
co, o Mickey gigante no colo.
Com isso, o avião fica parecendo
um trem da Central na hora do
rush.

Foi pensando em situações co-
mo essa (e no transtorno que ela
acarreta) que a Associação dos
Comissários da Varig (Acvar)
lançou a campanha Não aos eX-
cessos a bordo!. A principal peça
da campanha é Um cartaz, mos-
trando um turista carregando ma-
Ias, no melhor estilo férias em
Miami. Além da bagagem excessi-
va levada para a cabine de passa-
geiros—ao invés do porão, como
determina a lei — ele ainda traz
nas mãos uma garrafa de uísque e
uma lata de cerveja.

O consumo exagerado de bebi-
das alcóolicas, segundo os comis-
sários de vôo, é outro fator que
costuma criar situações desagra-

dáveis nos aviões, principalmente
nos vôos mais concorridos.

A idéia da campanha surgiu a
partir dos resultados de uma pes-
quisa realizada pela Varig junto a
seu comissariado. A sondagem re-
velou que para 52% dos entrevis-
tados (a entidade congrega 2 mil
comissários), os maiores proble-
mas a bordo são os excessos de
bagagem e o abuso de álcool.

"Embora a legislação conte-
nha dispositivos específicos sobre
o peso e o volume da bagagem de
mão que pode ser levada para a
cabine — os próprios bilhetes de
passagem contêm essas informa-
ções —, os passageiros sempre
dão um "jeitinho" de burlar a
fiscalização, tanto dos setores de
despacho dos aeroportos quanto
dos próprios comissários", diz o
presidente da Acvar, Jim Pereira.

O receio dos tripulantes da Va-
rig é procedente já que, conforme
o comissário, em caso de emer-
gência, os volumes podem travar
portas e corredores da aeronave e
até mesmo impossibilitar a rápida
evacuação dos passageiros.

Quanto aos excessos com bebi-
das alcóolicas, a preocupação não
é menor: "Embriagar-se a bordo
de um avião é mais fácil e rápido
do que se imagina. Com a altitu-
de, uma dose eqüivale a três, e

como cada pessoa reage de forma -
diferente aos estímulos do álcoqjr;
alguns passageiros se tornam ítf 

":

convenientes, desacatando tripSí^
lantes e demais usuários, chegan-"
do, inclusive, á agressão física^"
afirma Jim Pereira.

Apesar de a lei garantir ãSSP
comandantes das aeronaves o flET"
reito de até mesmo desembarcai
na primeira escala um passageiro"1
que venha a criar problemas dtT";
rante o vôo, o Associação doar
Comissários da Varig optou por-
uma campanha de esclarecimetr-
to, acreditando que a conscienti—
zação sempre traz melhores resoK;
tados do que a coerção. 

~ZZ".
"A erradicação dos excesso**^

bordo só vai acontecer quariÜÍP
todas as partes—passageiros, trf-'
pulantes, empresas aéreas e auto»
ridades — se conscientizarem do?
riscos que eles representam para ff
segurança dos vôos", argumenta
Jim Pereira.

O cartaz da campanha com o
slogan Não aos excessos de bordo
em português e inglês, os endere—
ços da entidade no Rio e em Sao~
Paulo e um texto explicativo estão
sendo enviados a todas as entidâ-"
des e autoridades da aviação citftT
no Brasil e no exterior, e aos des-
pachos operacionais dos princi"4"
pais aeroportos brasileiros. •; •

Aluguel e venda de casas em

Orlando, só com a

Casas 

com 2, 3 e 4 quartos, padrão 
"Classe 

A", em
condomínio fechado, com segurança total. Completa

estrutura de lazer com: piscina, quadras esportivas, parque
infantil e muito mais...

Aluguel por temporada:
Temos os melhores preços,
consulte-nos.

Vendas:
Nossas condições
são especiais: 20%
de entrada e saldo
em 30 anos, com
prestações fixas
de apenas
US$ 491.00.
(modelo Pembroke
c/ 3 quartos)

^| \
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Atrações: -
A apenas 10 minutos do

complexo Disney e
demais atrações de

Orlando/Flórida.

Você vai ficar surpreso
com as facilidades que a

Trans Action tem para
lhe-oferecer.

Ligue-nos e conheça
um pouco mais sobre

nossos planos de locação e
venda em Orlando/Flórida.

Tel.: (021) 252-7411 • 232-6251
Fax: (021) 242-9863

Rua do Ouvidor, 60 /SI. 310 - Centro
Trans Action

Tour

COMPUTADORES

Preços Especiais
486-25 Desktop a US$ 590.

486-25 Notebook a US$ 1,240.
e mais Memórias Hard Disks,
Motherboards Controle Cards,
Monitor, Printers e tudo mais.

Biscayne Marketing
12S SE 1st Ave. • MIAMI • Florida

T>I.:(30S)3I1-8»0VF«»:(308)381-8>14

ILHA DE JAQUANUM
(POUSADA PAN & LOMA)

Estacionamento, translado, passeio de barco, cafémanhã, almoço, lanche a noite, água quente, seiviçobar, wilte frente ma>. Sexta a dom US$ 190 casal.Um. (011) MO-STO* ou

HOTEL ACROPOLIS **+
|1 DIA (CASAL • c/café).......,CR$ 7.900,00
3DjM(ÇM^c/café)..CRt 21.330.00

Wi» cebramei hxs * Mtvlio - Alugamo» uvtlropar» fwpo. OpdoiMl pai Mio pela* Pm.
(D(02<3) 65-0402 * 65-2225!

Tel. (305) 538-7214 - Telex 285222 - FAX (305) 674-0374

GRANDE KEVEILLON NUMA FAZENDA DE VERDADE- -

Venha participar da superespecial no café, almoço ecavalos, charretes,caseira na lenha. Temos

música ao vivo, e queima de fogos. Buffete mate: Piscinas, quadra de tênis e vôlei,

^Caluie
HOULFMIWPA

oédallnhos, trendnhojpeb fazenda, leite no cúmü e aquela comidlnhabus especial próprio. Bn alguns fins de semana.
Im MULO BirHONTIM,
75 Km do RI*

SUPI l< I'A< OT Ao1)1 30 12a 02 OIA PARTIR f>l2 X S4.000.00 IGUAISP CASAI

TODOS OSCARTÕIS DECRÍDITO

RESERVAS
239-6748
274-1174
717-5440

Caderno

Idéias
I. I V R O St\

sábado:

JB
no seu

*

IMPERDIVEL !!

NATAL £ REVEILLON NO CARIBE
*

LIGUE JA !

wmsumms

ÚLTIMOS LUGARES, FAÇA JA SUA RESERVA

OS MELHORES CRUZEIROS DE 03,07,10 E f 1 NOITES,COM PROMOÇÕES QUE SAO VERDADEIROS PRESENTES

- ¦

imri

f REPRESENTANTE EXCLUSfVO PARA 0 BRASL
?^SAILAW\Y\ JiINtlSNATIONAL1 CINlVtMii c*jneot mmtimoi

PROMOÇÕES ESPECIAIS
Ptoruium1 PASSAGEM AÉREA RIO/MIAMl/RIO POR CABINE. TARIFA QN 10,NÃO INCLUÍDA A TAXA DE EMBARQUE, CAT. O/S A 084 NOITES DE HOTEL EM MIAMI E/OU ORLANDOBÔNUS DE US 300 P/ 3» E 4» PASSAGEIROS VOANDO UNITED AIRLINES
Wesfuuvul2 NOITES DE HOTEL EM MIAMI E/OU ORLANDOBÔNUS DE U$ 125 P/ Io E 2° PASSAGEIROS VOANDO UNITED AIRLINESBÔNUS DE US so Pt 3o E 4o PASSAGEIROS VOANDO UNITED AIRLINES1 CARTAO DE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL SAILAWAY CRUISECARD
Seouuatd.7 NOITES DE HOTEL EM MIAMI E/OU ORLANDOBÔNUS DE US 50 P/ 1o E 2° PASSAGEIROS VOANDO UNITED AIRLINESBÔNUS DE US 500 P/ 3° E 4o PASSAGEIROS NAS SAÍDAS DE NATALVOANDO UNITED AIRLINES1 CARTÃO DE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL SAILAWAY CRUISECARD

WESTWARD
NATAL CRUZEIRO DE 3 NOITES

SAÍDA Fl, LAUDERDALE 24-DEZ
Ft. Lauderdale—Key West

Ilha Particular da NCL—Ft. Lauderdale
REVEILL0N CRUZEIRO DE 3 NOITES

SAÍDA Ft LAUDERDALE 3I-DEZ
Ft. Lauderdale—Nassau

Ilha Particular da NCL—Ft. Lauderdale
NATAL E KEVEILLON

US675

UJJ

SEAWAW>
NATAL CRUZEIRO DE 7 NOITES

SAlDA MIAMI 19-0EZ
REVEILL0N CRUZEIRO DE 7 NOITES

SAlDA MIAMI 26-DEZ
Miami—Ilha Particular da NCL
Ocho Rios—Grand Cayman
Playa dei Carmen—Cozumel

Miami
NATAL E KEVEILLON

llt 1.495

AÉREO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO LUGARES LIMITADOS

NORWAY
NATAL CRUZEIRO DE 11 NOITES

SAÍDA MIAMI 18-DEZ
Miami—St. John—St. Thomas
Antigua—Barbados—St. Lúcia

Martinique—St. Maarten—Miami
REVEILL0N CRUZEIRO DE 10 NOITES

SAÍDA MIAMI 29-DEZ
Miami—St. John—St. Thomas

Martinique—Barbados—Antigua
St. Maarten—Miami

NATAL KEVEILLON

m 2.430 Ut 2.365

uniTED AiRunes

INORWEGIAN6
CONSULTE-NOS P/ MAIORES INFORMAÇOES E RESERVAS

RIO DE JANEIRO TOLL FREE SÃO PAULO
(021) 240-6700 ^(02^800*6134 ^ (011) 259-4466

T

I
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io como o navio de cristal, o Costa Marina oferece a seus passageiros uma extensa programação dê

Delidas a bordo do Costa Marina

SOFIA CERQUEIRA

...0 apito grave anuncia a partida.
Éhora de correr para o convés: a
saída do cais do Rio é sempre uma
vicfgem à parte. À medida que o
navio Costa Marina, que só neste
verão voltará às águas cariocas ou-
tras 17 vezes, vai se afastando do
parto, a vida começa a correr numa
velocidade média de 40 quilômetros
por hora. Em alto mar, ou você se
adapta ao ritmo de bordo ou fica a
ver navios.

I Em transatlânticos como o Cos-
ta Marina, da frota da Linea C, há
atividades e recreadores de plantão
dpsde os primeiros raios de sol até a
madrugada. Mas se o passageiro
preferir, pode apenas Ficar curtindo
a- brisa. O que não é nada mal

quando se tem à disposição piscina,
sauna, hidromassagem, minigolfe,
cinema, teatro, bares, restaurantes,
biblioteca, salão de beleza, free
shop e cassino.

Recomenda-se aos passageiros
de primeira viagem que levem na
bagagem um remédio para qual-
quer indisposição. Embora o Costa
Marina — construído em 1990,
com 176 metros de comprimento e
oito andares — tenha estabilizador,
ele balança. Nada que chegue a
assustar os visitantes do navio de
cristal, como a embarcação é cha-
mada por causa de sua grande
quantidade de vidro.

O transatlântico tem tudo para
se colocar o corpo em forma: pista
de cooper, quadras de basquete e

vôlei, sala de massagem e uma aca-
demia de ginástica. Ainda há aulas
de aeróbica e passeios matinais.
Mas o Costa Marina também é um
convite a ganhar uns quilinhos ex-
tras: são cinco fartas refeições por
dia, incluindo uma tentadora ceia.

Tudo isso é devidamente regis-
trado. Durante todo o cruzeiro, os
fotógrafos do navio tiram duas fo-
tos de cada passageiro por dia. Mas
não é de graça: elas ficam expostas
na recepção do transatlântico e po-
dem ser compradas por US$ 5,5,
cada uma. A recordação vale a pe-
na. Não é todo dia que se usa um
vestido de noite para uma festa em
alto mar.

Em grandes embarcações, a
exemplo do Costa Marina (que tem

m

Natal Italianoi O cruzeiro de
oito dias pela costa brasileira passa
pbr Maceió, Aracaju e Ilhéus. A
saída do Rio é no dia 18/12 e
dfe Santos no dia 19/12. Tarifas a
partir de USS 960 por pessoa.
Itévellloni A virada do ano
erti alto mar começa no dia 26/12
nó Rio e no dia 27/12 em Santos. O
roteiro inclui Maceió, Cabedelo
(João Pessoa) e Ilhéus. Preço mini-
n\o de US$ 1.270 por pessoa.k
Rrata Clássico* O cruzeiro de
dèz dias parte do Rio no dia 4/01
cóm destino a Buenos Aires e Punta
Del Este, com dois dias em cada
cidade. Preço a partir de USS 880
por pessoa.

Atlântleo Suli Com duração
de 12 dias, o cruzeiro faz escalas no
Rio, Angra dos Reis, São Fran-,
cisco do Sul, Buenos Aires e Punta
Del Este. Saída no dia 13/01 de
Santos e cada passageiro paga no
mínimo USS 1.210.

Prata Plus: O roteiro come-
ça no dia 24/01 em Santos e duran-
te oito dias passa pelo Rio, Angra
dos Reis e Buenos Aires. Preços a
partir de USS 990 por pessoa.

Nordsstsa O cruzeiro de no-
ve dias sai de Santos no dia 2/02 e
faz escalas no Rio, Ilhéus, Salvador
e Maceió. Tarifas a partir de USS
770 por pessoa.
Tarra do Fogoi O maior cru-

zeiro desta temporada do Costa
Marina parte do Rio no dia 10/02 e
só retorna à cidade no dia 4/03. O
itinerário inclui Santos, Buenos Ai-
res, Montevidéu, Puerto Madryn;
Punta Arenas, Baía Garibaldi, Us-
huaia e Mar Del Plata. Cada passa-
geiro paga no mínimo USS 2.200.

Braail/ltãlia: O cruzeiro de 1,7
dias tem como destino o porto de
Gênova. Sai de Santos no dia 3/03 e
passa pelo Rio, Salvador, Recife,
Fortaleza, Dakar, Santa Cruz de
Tenerife, Casablanca e Barcelona.
Preços por pessoa a partir de USS
1.070.

Infformaçõea: Agaxtur-Linea
C no Rio (224-6167) e em São Pau-
lo (011-851-5333).

8 suites e 386 cabines, com capaci-
dade para 800 passageiros), as fes-
tas e shows noturnos acontecem to-
dos os dias. Sem contar com a
discoteca, que funciona a noite in-
teira. Mas não entre em pânico: se
você esquecer de colocar na mala
uma roupa mais chique, ela pode
ser comprada no próprio navio.

Não se esqueça, porém, de que
tanto as lojas como os bares e os
restaurantes dos transatlânticos só
aceitam pagamento na moeda ame-
ricana. Aconselha-se aos passagei-
ros que troquem seus cruzeiros por
dólares antes de embarcar. No na-
vio não há alteração cambial diária
e o valor pago é inferior ao da
cotação. E mais: só use o telefone se
for muito necessário. Cada minuto
na linha custa USS 13.

AS PICAS j§

Antes de embarcar, troque
seus cruzeiros por dólares.

Não esqueça de levar pelo
menos uma roupa de festa.

Tenha sempre à mão remé-
dio para enjôo.

Dê preferências às cabines
externas, que têm janelas.

Todas as cabines possuem ar
condicionado, cofre particular,
secador de cabelo e televisão,
com um canal de filmes 24 horas
por dia.

No navio você pode se comu-
nicar com o mundo inteiro pelo
telefone, rádio, fax ou telex.

Cinco refeições diárias estão
incluídas na tarifa. As bebidas
são pagas à parte.

Não leve guarda-chuva.

EXCURSAO ARUBA 

1

Safdas: jan. /fev. Saidas: 
jan. / fev.

15 dias CARNAVAL
Aerea + hotel + passeios A6rea + terrestre

; + caf6 da manhS + guia 6 noites (3 em Aruba e 3 em Curasao) • Hotel
e kit de viagem. Hofiday Inn Beach+traslados caf6 da manhS.

Consul to financiamento em af* 15 rani • "CREDICARD".

OPERADOPA' ^ Rui vl,condt * 550 •S/Mte'I 111
®g!?£?co 274-2080

A MELHOR FESTA DE FIM DE
ANO PARA SUA EMPRESA

VENHA VIVER O FANTÁSTICO SHOW DA NATUREZA
f €si NUM PARAÍSO VERDE DE 12.000.000mRios, cachoeira, lagos p/pncar, piscina, pescaria, sauna,cavalos, charrete, horta, plantações, otdenha, casa de farinha,campo, quadras, salto de jogos, salio de carteado, telSo,vídeo, etc. Confortáveis suites, comida farta e deliciosa e oatendimento classe A.

NATAL ESPECIAL NA FAZENDA
NITERÓI (021) 717-2263/717-2778

jcV-;S_ - PLANTÃO (021) 722-5006
RIO (021) 240-8445/533-1275

FIM DE SEMANA * FÉRIAS . EXCURSÕES . EMPRESAS . ESCOLAS . DOMlNOUEIRAS
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HOTEL

O PRIMUS
1 São Lourenço

NÂ0 FIQUE FORA DESTA

GRANDE FESTA!

Pacotes super - especiais de
NATAL E REVEILLON.
Chegada do Papai Noel.
Ceias, Baile, Recreação
p/adultos e crianças.
Galeria PRIMUS DE ARTE

Venha conferir... Afinal,
a 5a estrela é você!

RESERVAS: (035) 332-3232

INCLUINDO:
Bilhete aéreo Rio/Europa/Rio em classe econômica. |

1 Peugeot 309 por 30 dias. *
7 noites de Hotel na Europa.

a 1 roteiro individual computadorizado,
o 1 Atlas rodoviário Rand Mc Nally.

Promoção válida para mínimo de 2 passageiros
Tel.: (021) 240-9360
Av. Almirante Barroso, 63 gr. 2718.

HOTEL CHALLENGE - PENEDO
BAIMGALOS IMA MONTANHA
Cachoelra, piscina, sauna, volei, Tv, frigobar,boutique. PomoSao esta Semana do 6' a Dom.

_Casaj CR$ 1B.000,00 Pernio Comolala.
Rio 493,6606/2S4.7788/(0243)SI. 1389

ifluorasssi
esaaSwSSiDOCOMO Ml 5% ivAinA%f A n •pfif—fviinticipidii, ITA1PAVA - RJ

ni |7|^C Praia de Gerit>a ^

IDUIilvw 
e Ferradurmha I

LAGOSTIM POUSADA j
| Suites a Beira Mar/Reservas de 10 às 16h ¦

kl!L'Í(E1) 275-2018_e_275-1882j

H

BÚZIOS AmiUXHATLATReieive )á o wu lugar ao sol p/ Uns dc «mana.lertados ou lemporadoi Aceitamos carlòes de crédito
MT • UO(Otl)llll»l"~*7 lirUM/IM-TtM• r""' ' WDO«<Om)ll.]IH' (MirUMHTN]

DAYLIGHT TOUR
MIAMI • US6 630.
MIAMI - US» B90.
MADRI-US» 710.
BRUXELAS • US» 865.
LOS ANGELES - US» 860.
"CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS DESTIN08"

TELS: 240-0050 262-4332 (FAX)

| POUSADA

SAMAMBAIA
SUPER PROMOÇÃO KNATAIE

REVEILLON COM CEIA i MÚSICA AO VIVO.Igaâa 4^1 X| I—'•'fw "¦w*n^6|
rrtra, IV, pMM, hum, burti^Mf idéi 4i

diwfiit|Hclfif ^Év 9énls ®fWil #

Estr. T«r«sópollt-Frlburgo km 1 2,5
Vargtm Granel»

H«t«l 742-3386

NATAL,

Rl vi u i oN

cS. I S RIAS.
TUDO l M 2 VE/[ S.

Ceia de Nital regada a vinho • Reveillon regado a
champagne, queima de fogo», música ao vivo, etc.
NATAL 23 a 2í/d»t; UVllUONt 30/dei» 02/01.
mnve ia suas rtiM ot ianbiko ]

ACHTAMOKAITAO OiaÉHWXCredícod, Dlnewo» VIm).

Venha viver com sua família o
que há de melhor na natureza.

HOTEL FAZENDA
SANTA BÁRBARA

PAULO DE FRONTIN

(f&- enMronTour\3Çy AOtNCIA M VIAOCM E TVIMSMO LTOA.
Rua Uruguaiana, 10 / 406 J

(021) 242-5722
242-5212

Ciincun Disncv Assunção
ODIAS M DiAS 03 DIAS10 DIAS

A partir de
M DiAS
A partir deApartirde 0 . , a partir de onn Apartirde -0

Entrada Us$ Z4 I, EnVada Us$ 0^U, Entrada Us$ /L,

? I5x us$64, * 15x us$ 86. *15xus$19,

01

EXKumEiwva Tol.s (02i)- Viagens «Muno Lua — . _
5 (021)

FINANCIAMENTOi

ILHA Dl MARAJÓ6 dias — 5 mHai. Hojp. no Hotel Equatorial omBelém e Pousada dos Ouarás na Ilha de Marajó.Ãviio de ida e volta.A partir de CW 1t2.M6.Q0. em apr duplo ou triplo.
nay*4U4l A mais completa «•cürsSo ao pantanal
1 rf ""j53!113 ^ com visita a Chapa-Com Chapada dos Guimarães ^ dos Guimarães

DE UMA OPÇÃO A SUA VIDA
AME A NATUREZA

ê

EMBRATUR N* 04729.00.41.9Operadora Ollcial
SANDMMR TURISMOAV. RIO BRANCO, 277 - OR. 1601

FERIAS NA AMAZÔNIA
REVEILLON E CARNAVAL

CWUZMRO DC MVSILLON5 diai — salda: 27/12/93 — 3 refeições por dia. proço por possoaCW 325, em cabina dupla.
CRUZIIRO Dl CARNAVALb dias—e euursio aérea 9 dias. Consulte-nos sobre programas preçose condiçtes da pagamenlo.
ILHÉUS5 dias — Holel Cana Brava Olhon Resorl
a partir CM 151.538,W oo 3 1 68.930,00
RBVKILLON EM CANELA SUL DO BRASIL9 dias — salda: 29/12/93 12 dias — saldas: 29101
Consulte pretos e condições de pagamento 03.08.18 e 23/02/94
MORRO DB SÀO PAULO
Um Paraíso do Sol no Sul da Bahia.
Bdias—salda 14/01/94

TEL.: 26 2-2892 262-0136 -TELEX.: 213-9519

liliiiliili
' 
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CAMPOS DO JORDÃO

Verão nas Montanhas

13° ANO DE SUCESSO
PROMOÇÃO ESPECIAL • Janeiro e Fevereiro/94 (exceto Carnaval). Pacote
semanal p/ casal e uma criança no mesmo apaitamento com café da manhã ou
meia pensão. Preços econômicos. Lazer programado pI adultos e crianças.

Pagdmtotos facilitados. Cartões de crédito.
¦ OROTOUR GARDEN HOTEL ????* •

S. Paulo ¦ Av. Brig. Faria Lima, 1106 - cj.1308 - Rmk: (011) 212-4811 ¦ Fax: (011) 815-7108
Telex: (11) 80-872 - Mo de Jmelro - R. Teófílo Otooi, 52 - gr. 706 - Fone: (021) 223-3110
Fax: (021) 516-1185 - Telex (21) 34-154 - Campoa do Jordão • Vila Natal Jaguaribe

Fax: (0122) 62-4416 - Fone: (0122)62-2833 - Telex: (122) 329

t s, %

ElnHU^A

iP' pJANElRO

Aéreo + hotel
+ carro c/

seguro PAI e
LDW

Aéreo + hotel
+ carro c/

seguro PAI
e LDW

Visitando Miami e
Orlando incluindo
passagem aérea

+ hotéis
+ transportes

c / guias e ingressos
às atrações

11X US$89,

^ tfsfa com desc0^

(miW

Wsfa com dest°

tixüs$ii4j;

0ttà 
Wsta com deso°^"°

Aéreo e terrestre parcelados de acordo com as condições do cartão
American Express Card. Se você ainda não possui o seu, consulte-nos e

aproveite agora as vantagens promocionais.
Preços sujeitos a alteração som aviso próvlo.

Consulte seu agente de viagens ou

JfíSfftnvelclub
Operador

Rio: 232.4173 > 231.0919 >242.4890

232.8350 - 507.1094 > 222.7140
DDG: (021) 800.6920
FAX: (021) 232.4714

i

RI
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x

MIAMI • US* 630.MIAMI-US* 890.MADRI • USt 710.BRUXELAS - US* 866.LOS ANGELES - US* 860.
"C0NSULTE-N08 SOBRE

OUTROS PE8TIN08"
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¦ Continuação da primeira página

A cidade reúne

vida moderna e

cultura milenar
Algumas amostrai da cultura oriental

revelam a imponência dos atrativos de
Bancoc. A capital da Tailândia reúne 400
templos, incluindo o Templo do Buda Es-
meralda, no Grand Palace — considerado
o mais rico do mundo—, e que guarda o
Buda de Esmeralda, a principal imagem
venerada no país. Fica na Sanamchai
Road. Outro templo que merece ser visita-
do é o Aurora, à beira do Chão Phraya.

As orquídeas, o Weekend Markel na
Rua Phaholyotin e o mercado flutuante de
Damnern Saduak, são outras çaracterísti-
cas de Bancoc, que tem um povo bastan-
teamável. Até PC fez amigos por lá.

Bancoc, que mistura a arquitetura mo-
derna do mundo dos negócios à exuberân-
cia do ouro que reveste os templos sagra-
dos, também tem a vida noturna agitada
de Patcong, onde o império exótico sucum-
be aos apelos eróticos.

Patcong é um centro comercial durante
o dia. A noite, bailarinas tailandesas com
seus shows eróticos e o comércio de bugin-
gangas importadas quase legítimas domi-
nam a região. Os ingressos para os shows
custam US$ 2.

A Tailândia não exige visto de entrada
para o turista brasileiro com passagem de
volta marcada para um período máximo
de 15 dias. Para períodos mais longos, o
consulado honorário, aqui no Rio, conce-
de o visto válido para 30 e 60 dias, median-
te pagamento de taxa de US$ 12.

VIAGEM JORNAL DO HRAJjJL

A cidade de Bancoc, repleta de templos, é marcada basicamente pêl^uíturaõriêntà

Tratamento

exclusivo em

hotel de luxo
Antes de se hospedar no Shera-

ton, PC Farias esteve no Hotel S-
hangri-La, outro cinco estrelas
muito bem conceituado em Bancoc.
O hotel reúne 868 apartamentos e
tem nove restaurantes diferentes.
Um deles, o Barbecue Restaurant, é
especializado em carnes, e o bar da
piscina tem comida variada. O Rio
Chão Phraya corre ao lado da pis-
cina. Hóspedes esportivos também
podem praticar tênis, squash ou
freqüentar seu healtli club.

Mas a grande sensação de Ban-
coc para os brasileiros agora é o
Royal Orchid Sheraton & Towers,
onde PC afirmou ter conseguido
melhor negociação para o preço de
sua estada. A pechincha saiu cara
ao hóspede: além de uma conta de
milhares de dólares, a liberdade, em
menos de uma semana.

Do dia 22, quando desembarcou
em Bancoc pela segunda vez, vindo
de Cingapura, até o último dia 28,
quando lhe foi dada a ordem de
prisão, no 26° andar do hotel, PC
Farias desfrutou de muitas mordo-
mias (como de costume) no Shera-
ton. Esta unidade da rede é classifi-
cada como Towers, que tem
características de luxo especiais e
andares exclusivos para hóspedes
com poder de barganha. É simples,
o hotel funciona como se fossem
dois em um: Sheraton Towers (o

mais sofisticado) e o Royal Orchid
Sheranton Hotel. O Towers tem
130 apartamentos luxuosos com
vista para o Rio Chão Phraya e 17
suítes no andar superior do hotel.
Os hóspedes têm acesso a serviços
exclusivos, como clieck-in, apare-
lhos de fax, café e chá 24 horas por
dia, coquetéis, café da manha com-
plementar e um lounge no 26" an-
dar, além de acesso a todas as filei-
lidades oferecidas pelo hotel.

Os hóspedes podem escolher en-
tre oito restaurantes internacionais
nas dependências do hotel. Even-
tualmente, imprevistos como duas
reservas para a mesma mesa, feliz-
mente, acontecem. Há dois lotínges
com atividades de entretenimento,
duas piscinas externas, sauna, mas-
sagem, sala de exercícios, pista de
iogging, quadra de tênis e play-
ground infantil. O serviço de quarto
funciona por 24 horas ininterrup-
tas. Não é necessário sair do hotel
sequer para fazer compras ou para
programar um passeio pela cidade.
O Royal Orchid também tem loja
de jóias e presentes, salão de beleza
e agência de viagens.

A direção da rede de hotéis She-
raton, no Rio, suspendeu o forneci-
mento de qualquer tipo de informa-
ção sobre o Royal Orchid Sheraton
Hotel & Towers, na semana passa-
da. Mas, pela sua central de reser-
vas é possível saber valores de diá-
rias dos apartamentos de todos os
hotéis da rede, mas não os das suí-
tes, que são mais caras. No Royal
Orchid Sheraton, a a diária mínima
custa USS 174 (mais 21% de ta-
xas).

Para esquiar com 
prazer,

observe estes sinais.
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Com a United, os únicos desafios que você vai
enfrentar nesta temporada são as descidas.

Porque ninguém tem mais vôos e horários que a
United para você aproveitar as delícias do inverno no
Colorado.

Partindo de Miami. você voa com todo o conforto ?
para Denver. Vail, Hayden. Steamboat e Colorado

Springs. E ainda faz conexões, pela United Express,
para Aspen, Telluride e Gunnison/Crested Butte.

Você vai descobrir que a United move montanhas
por você.

Para maiores informações, contate seu agente de
viagens ou ligue United, em São Paulo (011) 253-2323
e no Rio de Janeiro (021) 532-1212.

9 United Airlines

FÉRIAS, NATAL E REVEILLON
mm Assim, ou do éau laltol

DobmdMu Ry tnd Drivs - DISNEY
TcrrMtra +
2 noites Miami
4 noites Orlando
1 semana curo
Econ.c/seguro
DBL USS 206 p/pax

Aécco
LAP si US$632
VASPapés Natal si USS 680Fretamento:MD11
Rio/Miami20Dez.i .......OilMoOtJan. Jsí US$645

TPL USS 144 p/pax RioA>l 02 Jan. i 
QUAD USS 108 p/pax MiarrWRio 14 Jan. / " us» 570

Você só leva o terrestre, o aéreo ou os dois, assim:
Ex: Casal« USS 206 + USS 632 = USS 838 p/pax.Rio/Miami/Rio saindo is 4» feiras. USS 589
Aceitamos o seu cartão de crédito American Express,

Credicard com ou sem entrada tniaté 10 vezes!
Preços em USS p/ pessoa.

Se Ligue • 233-9301
AFRICA TURISMO

Av. Rio Branco. 45 «j. 1604 - Centro • RJ

HAPPY FLIGHT
RIO-llill A UAI-RIO

MIAMI
(Direto)

599,
Câmbio
Comercial

Saídas: Toda 4a feira,
a partir de 22/12

AMERICAN TRANS AIR
A maior cia. aérea charter dos EUA
Consulte seu agente de viagens ou

ACHODTUR
TELS.: 240-2443/262-2082

SKUNATUR
TELS.: 237-2789/2S6-3502

VIAGENS E TURISMO ITDA.
Embarque aessaf

DELTA DOPANUilBAmém-UUlSO.M
INGLÊS NA <*,

COPAM EUA-
B êmmtbém âmtoau>.

MlAMUORLAMO-uêm-USt 1112,
NEWYO*K-tnS-WlMi, m

, E AIRESIBAHLOCHE-mtf USttU
I BRUXELAS-SUPERPROMOÇÃO

OARAIUR VIAGENS E TURISMO LIDA.
.02! 232-6680 • 224-1351 • 242-1793FMBPATUR 145 15 OO41 6

VINHA
FAZER PARTE
DA NATUREZA

CAVALGADAS.
PASSEIOS ECOLÓGICOS,

SALÃO DE JOGOS,
PISCINA, SAUNA
E PLAYGROUND

CASARÃO DA
AFETIVA

Pdt. HOTEL FAZENDA

Aos sábados música ao vivo

inf.erescrvasH
{0246} «8-1268
(021) 240444$ H

533-1275
722-5006 -24h.

BR. 101 KM244-IMBAÚ
SLVA JARDIM-RJ

(A) HORA DO RIO)

HOTEL FAZENDA CAIIANAS DO LAGONATAL ¦ REVEILLON - CONSULTE NOSSOS PACOTESLagos para pescas, pedalinhos, caiaques, caminhadas, bicicletas, cavalos, camposde voley e futebol, pista de kart, pomar com grande variedade de frutas, leite nocurral, piscina e sauna. Chalés 8 apt°s c/TV a coras. Deliciosa comida caseira.B—BVA» RKSBNDK/RJl (0243) S4327B - B42O40

poQ°s 
° ^

_ HOTEL PLAZA**
^ vis. 3.200,00 p. p.

_ RIOi 242-7874 - 282-0044
SÀO PAULO: (011)38-9138 - 814-4403

P. CALDAS (Q3S) 722-2000 - CAMPINAS (0192) 275-89
'vi

OUEIJOS EAvinhos^ CONSERVATÓRIA

)j}» 10 a 12/d»2tmbro^r Cidade das Serestas

HOTEL FAZENDA VILAREJO e
HOTEL FAZENDA ACALANTO

EM 3 VI (preço de novembro)

© 2626573

a:*Í—:H»i wn»»
» tiHHAiU: 'àHfi&iMii ItíàUXiifív<•*¦* K» M» «M Mt IM >lt H i *>(• l::l III >4 .hilHliIM
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, FERIAS
FERIAS
EM DISNEY

K US» 1.850, ou 2 x
EXCURSÃO l#( 925, Parte
M&DIASí- Aérea e Terrestre.: Sa'das: 04.11,18e 25/01 - 01 e 09/02/94. Além do
melhorroteiro: 2 Parques Aquáticos,Passeia de Barco, Disney Village,Catéda manhã em Miami, Geladeiranos Quartos, Seguro Saúde eBagagem, Kit de Viagem e vistoGrátis, 2 Refeições brasileiras.

TU R I S M O

FINAL
NATAL EM
DISNEY COM
REVEILLON
N. YORK
19 dias - US) 2.150, ou 2 x USt1.075, Saída: 18 de dezembro

DE ANO
NATAL EM
DISNEY E/OU
REVEILLON
EM EPCOT £16dias - US$1.850, ou2x US$925,Saídas: 20 e 27 dezembro

EXCURSOES

533-0915
532-431 3

Av. Almirante Barroso, 63
Slj. 201/205 RJ - FAX: 240-5425

TELEX:39097
CENTRO: 240-1 797TELEPRO VIAGENS COPACABANA: 235-3275 '

GÜANATUR NITERÓI: 622-1122TEMPO LIVRE': TURISMO

n
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PASSE O FINAL DE ANO EM NEW YORK. PASSEIOS, COMPRAS, SHOWS, TEATROS E TUDO QUE A TERCEIRA MAIOR ^
f CIDADE DO MUNDO PODE LHE OFERE^ER/ PdMlWpfeEifb MENOR DO QUE O DE UM E^UI^AMENVi^TDE^^iM VOC^VOA

PELA VARIG, PASSA 7 NOITES EM APARTAMENTOS DUPLOS NO HOTEL PRESIDENT* At 1 OO METROS DA
¦4- TIMES SQUARE, COM TRASLADOS GRATUITOS. APROVEITE. 

,

;:J ' ' | 
' ¦ ' 

 i
--'Jl. H0T^IS SAlDAS 

E PRE^OS EM US$ P/PESSOA EM APT. DUPLO v6o CAT. TURfSTICA HOT&IS SAfDAS E PRE£OS EM UCp P/PCSSOA EM APT. DUPLO V6o CAT. TURfSTICA

J NYC • .& OSS' rST° NYC 12/12i 04 e 19/12 (NATAL); ANONOVO
06e 20/02; ^ wwfwww*- ze/iz, •« '« «* ** 06e20/Q2; 02e09/01; 13/02(CARN.); 26/12;

Jm 1077,00 1.126,00 1.226,00 1.436,00- S| J
| 

* PRESIDENT (3*) OUENT215.00 OUENT225.00 OUENT245.00 OUENT287.00 1.686,00 1.751,00 2.046,00 219600
-*-1 OX 99,00 +10X104,00 +10X113,00 +10X132,00 DORAL INN (4*) OUENT 337,00 OUENT 350,00 OUENT 409,00 OUENT 439,00

r-jf 1.136,00 1.176,00 1.286,00 1.506,00 +10X155,00 +10X161,00 +10X188,00 +10 X 202,00 jJ
jf DORAL INN (4*) OUENT 227,00 OUENT 235,00 OUENT 257,00 OUENT 301,00 "'V-V 

! ;/ +10X105,00 +10X108,00 +10X118,00 +10X139,00 1.756,00 1.801,00 2.096,00 2.246,00 I
1 iflino 1 921 no TmTm < nn LOEWS SUMMIT (4*) OUENT 351,00 OUENT 360,00 OUENT 419,00 OUENT 449,00

LOEWS SUMMIT (4*) OUENT236.QO OUENT244.00 OUENT266.00 OUENT 310.00.. +10X162,00 
+10X166,00 +10X193,00 +10 X 207,00 ,t. ;|

>1°X<12.00 ,10X123.0. ,10X143.00 —— 
Stfc,1-246,00 1.286,00 1.401,00 1.631,00 SHERATON (5*) OUENT371.00 OUENT 380;00 OUENT 439.00 OUENT 469.00

r I SHERATON(5*) OUENT249.00 OUENT257.00 OUENT280.00 OUENT326.00 +10X171,00 +10X175,00 +10 X 202,00 +10 X 216 00'f»- 
 +10X115,00 +10X118,00 +10X129,00 +10X150,00 •:;! 1

1.606,00 1.646,00 1.761,00 1.991',00 2.216,00 2.261,00 2.556,00 2.706,00~"T THE PLAZA (LUXO) OUENT 321,00 OUENT 329,00 OUENT 352,00 OUENT 398,00 THE PL AZ A (LUXO) OUENT 443,00 OUENT 452,00 OUENT 511,00 OUENT 541,00
|1 +10X148,00 +10X151,00 +10X162,00 +10X183,00 +10X204,00 +10X208,00 +10X235,00 +10X249,00
I? - i u i ill ——i^———¦L——Jmm—m——J I——mrnmm. . , 

: v i^solelur (021)521-1188
. I 3^1 (011)231-4244 "Pregos sujeitos a altera$6es. ; I¦h ——^  . . ¦>',
. """ V :¦ r\T~rr "ps " s— —- -i

nao ha nada melhor do 
que 

j

Uma Montanha Gel ad a Para i
: :f f) 

¦ ¦ . ^
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Refrescar a Cabeca.

sJffu vi; 1 v " -\,v. „V' V, ,» "' S' ... v.r- 4 ** V ;a^ .v wi :u . ^

; | 
Ski no Colorado.1icoo Mais fAcil. esquiar no ColoradoJamerican 1

_§.. airlines Leva voce todos os sabados partindo de Sao Paulo ou Rio
: | 

de Janeiro para miami com conexao direta para Vail — No Colorado*. 
:i

CH EG AN DO EM TEMPO PARA DESFR^TAR DE UMA TARDE DE SKI.

y. Saida: 
Rio de Janeiro 

^3:S9h 
- Chegada Vail - 1 1 :02h. j

'7^%- ¦ -i *Ai6m.dos vdos.di4rios operandoMiaiTiiA/ail, via Dallas.

m AS MELHORES ESTA^OES DE SKI DO MUNDO AO SEU ALCANCE. 1
¦¦ » .1 ¦ -s> -¦ • %• i-' ;

.. .. %¦.f 
ASPEN/SNOWMASS PREMIER PASSPORT VAIL/BEAVER CREEK•--f1 ? : ^ | 

¦ -f&Z 
;¦ 

 
%

—I- • 7 noites de.hptel Inn At Aspen As duasesta5$M de Ski juntas, atrav6sdeum ticket • 7 noites no Simba Resort - condomi'nio com 2 quartosj* *6 dias de Ski Uft I que inclui Ski Lift em Aspen e Snowmass, Vail/Beaver »v.-para^-pesso^'^^-¥ • 6 dias de aluguel de Equip. Ski Creek e transfers one way entre os dois locais. • q ^jag (je gki Lift* 3 dias de aulas de Ski em orupo »¦«>« «c ...... ._ . ol.
zj£L • Prego por pessoa: a partirde US$167, deentrada , / 6 d as de aluguel de Equip. Ski

I* + 21 x US$40, com o seu Credicard MasterCard • 3 dias de aulas de Ski em grupo
-1 International. Valido ate 17/12/93 e de 2 a 17/4/94 * Pre?° por pessoa: a partir de US$ 180, de entrada"k 11 + 21 x US$ 43, com o seu Credicard MasterCard f
Z I, i. International. Valido at6 17/12/93 ede 02 a 17/4/94m * .1* ——————— t|spi| sS'

:r para Os Associados Do Cartas credicard MasterCard International: Kit De Neve
t|J t: ... ;..l 1 

' -• *
I' 

1 '* ^ 
f 

"

Consulte seu Agente de Viagens ou Ligue para: 
*

¦r- ":'i; ;:... i\ || || '¦< %

| mnrpotM, A/omhT 
"SMySffis SLALOM I 

¦¦¦ 1
Tel.: (011) 881-9400 iL(011)25<M»2 

\|
%¦ (021)262-2700 V ij (02,) 

220-1887 m:<021,278-6868; THS55

: | ISTlMNMTMhnM • 
Sii&'SkA 102,1240"m9

iei.: (011)259-7300 Tel.:(011)231-2if^ '4S91LWANjfoxhil 
^ 

'A vsiuing AmericanAirlines
COMPANY

/»»///>

CREDICARD
tnterrwtiorwl

ttfasà&í

•iimmtiiMii
•m/wMi/m

I K ;
ü#Ã SiÇfti •- WJS"..

II r.t\

'• ¦ • ¦

via Dallas

As duas estações de Ski juntas, através de um ticket
que inclui Ski LÁt em Aspen e Snowmass, Vail/Beaver
Creek e transfere one way entrè os dois locais.

7 noites de hotel Inn At Aspen
6 dias de, Ski-«c *t
6 dias de aluguel de Equip. Ski
3 dias de aulas de Ski em grupoPreço por pessoa: a partir de US$ 167, de entrada

+ 21 x US$ 40, com o seu Credicard MasterCard
International. Válido até 17/12/93 e de 2 a 17/4/94

6 dias de Ski Lift
6 dias de alugdel de Equip. Ski

•|3 dias de aulas de Ski em grupo
Preço por pessoa: a partir de US$ 180, de entrada

+ 21 x US$ 43, com o seu Credicard MasterCard
International. Válido até 17/12/93 e de 02 a 17/4/94

ÉHWIi
International: Kit De Neve

Consulte seu Agente de Viagens ou Ligue para:

9 TURISMOTURISMO

TURISMO
Tel.: (021) 220-1857

Tel.: (011)259-4322
(021) 262-2700 Tel.: (011)214-2211

(021)224-6167
Tel.: (021) 276-6666

Tel.: (011) 258-7966
(021) 240-7749

ASPEN
SKIING
COMPANY

AmericanAirlinesTel.: (011) 231-2118

Wi!!i!Íi$lüiilÍÍ!

JORNAL DO BRASIL
quarta-feira, 8/12/93 4-a

Viagens Incríveis Credicard MasterCard

Passe o final de ano em New York. Passeios^ compras, shows. teatros 1e tudo que a terceira maior
CIDADE DO MUNDO PODE LHE OFERECER. POR UM PREÇO MENOR DO QUE O DE UM EQUIPAMENTO DE SOM VOCÊ VOA

PELA VARIG, PASSA 7 NOITES EM APARTAMENTOS DUPLOS NO HOTEL PR ESI DE NT» A 1 OÔ METROS DA
Times square, com traslados gratuitos, aproveite *

HOTtlS SAlDAS E PRE^OS EM US$ P/PESSOA EM APT. DUPLO Vdo CAT. TURlSTICA

04/12-
NYC 16 23e30/01- 12/12; 19/12 (NATAL); ANO-NOVOMTU 15n^' 02 • 08/01; 13/02 (CARN.); 26/12;

________________
1.077,00 1.126,00 1^26,00 1.436,00

PRESIDENT (3*) OUENT 215,00 OUENT 225,00 OUENT 245,00 OUENT 287,00
-1-10 X 99,00 +10 X 104,00 +10X113,00 +10X132,00

1.136,00 1.176,00 1.286,00 1.506,00
DORAL INN (4*) OUENT 227,00 OUENT 235,00 OUENT 257,00 OUENT 301,00

 +10X105,00 +10X108,00 +10X118,00 +10X139,00
1.181,00 1.221,00 " 1.331,00 1.551,00

LOEWS SUMMIT (4*) OU ENT 236,00 OU ENT 244,00 OU ENT 266,00 OU ENX310.00
TaWW' * +10X107,00 +10X112,00 +10X123,00 +10X143,00

1.246,00 1.286,00 1.401,00 1.631,00
SHERATON (5*) OUENT 249,00 OUENT 257,00 OUENT 280,00 OUENT 326,00

+10X115,00 +10X118,00 +10X129,00 +10X150,00
1.606,00 1.646,00 1.761,00 1.991,00

THE PLAZA (LUXO) OUENT 321,00 OUENT 329,00 OUENT 352,00 OUENT 398,00
+10X148,00 +10X151,00 +10X162,00 +10X183,00

HOT^IS SAlDAS E PRE?OS EM US$ MWMOA EM APT. DUPLO V60 CAT. TURfSTICA
' 1 •" ¦!$$? %V '

NYC 16,23 e 30/01; 12/12; 04 e 19/12 (NATAL); ANONOVO" ,w 06 e 20/02; s' 02 • 09/01; 13/02 (CARN.); 26/12;
• 'V- ' Vv\\ r'y" ft* * <(*¦¦¦' -»'•>» '^Vv' ,

1.686,00 1.751^)0 2.046,00 2.196,00
DORAL INN (4*) OUENT 337,00 OUENT 350,00 OUENT 409,00 OUENT 439,00

+10X155,00 +10X161,00 +10X188,00 +10X202,00

1.756,00 1.801,00 2.096,00 2.246,00
LOEWS SUMMIT (4*) OUENT 351,00 OUENT 360,00 OUENT 419,00 OUENT 449,00

+10X162,00 +10X166,00 +10X193,00 +10 X 207,00
¦¦¦¦¦ .a., ....... ^i.:. 

11.856,00 1.901,00^^ ;2.196,00 !ff
SHERATON (5*) OUENT 371,00 OUENT 380100 OUENT 439,00 OUENT 469,00

+10X171,00 +10X175,00 +10 X 202,00 +10 X 216,00
v 

' '%v' ¦ - . ,• • '• ,•
2.216,00 2.261,00 2.656,00 2.706,00

THE PLAZA (LUXO) OUENT 443,00 OUENT 452,00 OUENT 511,00 OUENT 541,00
+10X204,00 +10X208,00 +10X235,00 +10X249,00

¦¦
' '• 

v.v- ...;

(021)521-1188
(011)231-4244 *Preços sujeitos a alterações., A Af- ' 'v •v

\> Jí •«,' i» " -\,v ?¦> «v X\"T v v - •' •' ^ •

Ski no Colorado. Ficou mais fácil esquiar no Colorado. American
Airlines leva voce todos os sábados partindo de São Paulo ou rio

de Janeiro para Miami com conexão direta para Vail — No Colorado*,
chegando em tempo para desfrutar de uma tarde de Ski.
Saída: Rio de Janeiro - 23:59h - Chegada Vail - 1 1:02h.

•l »ví •• .
Í\V> %
Ia ¦¦& ¦

VAIL/BEAVERl CREEK

I* 7 noites no Simba Resort - condomínio com 2 quartos

Tel.: (011) 881-9400

g$TMNS4TlASTKACify» r u * t s u o
Tei.: (011)259-7300

'i&hHtòiHMMh WtMfâWltè  WtftMttffltí,

SE VOCÊ NÃO TEM CARTÃO
CREDICARD MASTERCARD INTERNATIONAL,
SOLICITE PELO TEL. 0800-150505
OU NOS BANCOS ASSOCIADOS. O MUNDO QUER VOCE.

A CREDICARD S.A. NÃO SE
RESPONSABILIZA PELOS

PACOTES TURÍSTICOS AQUI
ANUNCIADOS.
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f• r4|FIESTA MARINA! SKY"NA FRANQA I

I »9dias ;Ki- International. • 7dia& • 8 dias e 6 noites^ApFw%i •Bellas
Saldas: todas &s 2,s • Safdas: de Janeiro • Salda: dia 26 de • Saida. 26 de

feiras ;., Margode94 dezembro '""<: dezembro
J ... • Hotel de categoria mi • Hotel decategoria --» • Hotel Hilton -1" s$H>$ \* •• Hotel4estrelas

-I. ; superior + navio ; > $M ..%M ¦• super^.elufe^ffgM^^^ categOHa® >, • Programagao:Visitaa
I • Programagao: Aruba, ^. • isft^^" . • EstagOes Chamonix, • City Tour em Nova ruinas da cultura Maya,
| Santo Domingo, San Couchevel, LasAries, York, Rockfeler Center, Tulun e Xei-ha.

_ fesass. Juan, St. Thomas. »\J~ ValThpfens, LaPiagne, ;mmttmw Radio City Hall, Atlantic "Trasladosecafeda
Caracas Meribel, Mai T'isser. City com cassinos. manha em todo o•| • Cafddamanha • Prego:Por pessoa em • Coquetei, grande percurso.

| americano em Aruba, f* apto. dupto (parte jantar e balle de fim de • Prego: For pessoa em
.I- traslados, festasa ;v : S Jf % terrestre)apartirde anocomorquestra. apto. duplo (parte

i I bordo de navio. US$280,at6 • Prego: Por pessoa em terrestre) entradade ia^ n
j $ • Prego: Por pessoa em US$1.430..'com oseu ________ apto. triplo (parte US$190,+ 9 x US$85,
[ § ; cabine/quartodupio — Credicard MasterCard terrestre) 15 x US$77, WWiCTiwi tl com o seu Credicard |^H
| f f (parte terrestre + aerea) MBSSSsB International. |QQQQ|j9 com o seu Credicard oteSowSiiwiS^ MasterCard International. ho^A
I I lo*a|M*l« OPERADORATOULOUSE IMPERIALOPERADORA NOVAOPERADORA

I V : ^*rS*®®'c°ni°s®u TEL:(021)224-2921 TEL:(021)240-7749 international. TEL:(021)224-1990•• | Credicard MasterCard fax:(021)221-348% 9 wQQZL- Jf- RAX:(021)221-4019 M \ y$

!, • § § • ¦ 
i' i t mmmnr

| 
IDISNEY 

' ^/.'ITNOVA 
YORK 

^yi 

piJROPA 
IV I

| la | • 17 dias • 10dias • 17 diascom6pafses MasterCard
i • Saidas: 21 e 29/12/93, * 8aidas Natal, • Safdas todas &s 4"s International,
i! 14 e 25/01 e 1702/94 Revei|lon e Carnaval feiras

« • Hotel decategoria , <«Hotel de4ou5 • Hotel decategoria
turisticae superior J estrelas superior % I

? I • Programagao: Disney, \V • Programag3o: City : • Programagdo:
i 1 Epcot Center, Sea ® Jour m % Espanha, Franga,
j? |. World, Water Mania. • , v , . >r • Traslados Bdlgica, Holanda, •
"¦ j; RosleO'Grady's, Busch >. •Prego: Porpessoa em AlemanhaeSufga. "

(1 

Garden,CaboKennedy, *%.. <$$% apto:qu&lruplo(parte • Segurodeviagem
Wet'n'Wiid. terrestre + airea) especial + tour de meio

Preigo: Por pessoa em i entrada de US$ 250, dia em Toledo no 16° |
apto. quddrupio (parte 20 x US$ 140;com • > , dia.

| terrestre+a6rea). seu Credicard ' • Prego: Por pessoa em
entradade US$ 332, + - . »¦ . .. , MasterCard apto. duplo (parte UWML10 x US$185, com o fMLCLUB „ International. fSfeCLUB terrestre + a6rea) WMSz

| ®f" Credicard itclub "%)», itciJub 
*v entrada de U8$ 30Q, + vietour

| Mastercard TEL: (021)224-7720 TEL: (021)224-7720 12xUS5135,Como TEL: (021) 224-7374
| International. . fax:(021) 531-1011 FAX: (021)531-1011 seuCredicard- FAX: (021)222-7064

I • I ' -1 "1".".' ' ' 1. .i,1 '" "Tni ' 1" |—— |
f CARNAVAL 1 I __j ^ I 

^ 
^ ^ I: 

j2 noites em Miami e 6 20 x US$76, com oseu • 12dias(02ncHtesem»,v • Prego: Por pessoa em • 15 dias Credicard MasterCard
noites em Orlando Credicard MasterCard Miami e 9 noites em apto. quddruplo (parte • Safdas semanais International.

Safdas: 10defevereiro International. Orlando).; terrestre + a6rea) | 'Hoteldecategoria •
de94 •Safdaisc 20 de dezembro entrada de US$299, superior

| • Hotel de categoria • Hotel Sheraton B. Bay 20 x US$ 87, com o seu i >• Programagao: I
turfstica + cafe da ou similar em Miami, Credicard MasterCard Kennedy Space Center, turfstica

1 manhS americano em Hotel Quality Inn ou •International. Magic Kingdom, MGM, I •Proaramacao:
Ortendo::'iip^w«a?m»m®^»m^ ..^ •. similar em Oriando com Epcot Center, Unlvereai"*®*4*1'*® s Espanha, Franga, Sufga,•>:| • Programagao: Walt MiliM|rin|& % j I? Studios, Sea World, Liechtenstein. Austria,• "| Disney, Universale amerjcand. Medieval Times, Busch Italia.

I Studios, Busch Garden, • Prograrragdo: 4 dias •' Garden, cruzeiro em • Cafe da manha
Sea World, City Tour em de passaportena ; : & Bisdayne Bay, compras continental, traslados
Miami. Disney,! dia Universal 4 em Miami. em Madri, assistencia

| • Festa de despedida Studios +1 dia Busch  • Cafe da manha deguias.
| |% em Orlando. Garden, 1 dia Spa World americano em Orlando. »Prego: Por pessoa em
| I vj, • Prego: Por pessoa em I + jantar de Natal no T^gS "Wff t Bf^b: Por pessoa em ^SS^Aaw apto. duplo (parte
I I £ek?re^afflParte TOP^IGHT ' TOPffioHT M" OPERADORAGRANTUR SlSl^XfLeu* OPERADORA GRANTURterrestre+ aereaK. \j^TELflJ2i) 224-2626 TEL: (021)224-2626 terrestre+ a6rea) 20 x tel. (021)220-9595 ^ TEL: (021)220-9595'if. entrada deUS$ 344, + fax: (021) 224-1339 Pleasure Island.^ FAX-mpi^M-maa ... US$ 132, comosw........-. ...fax: mgnagfi-ao6?.Credicard MasterCard ¦ fax:(021)220-9062

\§ ^ . 
f  t_|  :J

| 
ISRAEL, EG'ITO E GRf CIA ICANGUN 

1 ~~l I REVEILLON EM PUNTA DEL ESTE I I SKI ALPES AUSTRfACOS I
'•I *15 das terrestre por pessoa em *8 dias , 

' 
( W* • 7 noites/8 dias *15 dias

i.1 • Safdas; Todas as 5as apto. duplo-entradade • Safdas: Todas as 5*s • Safctes: 26/29 • Safdas: del 7/12/93
f feiras US$870, +12 xUS$ feiras Dezembro at618/02/94

!Mh 

"Hotel del? categoria 244, com oseu • Hotel 5 estrelas com • Hotel categoria , •«J| ,, •Aconchegante
ProgramagSo; Cairo, Credicard MasterCard cafe da manhi superior »* ¦ N 

pousada com cafe da
Tel Aviv, Jerusalem, International. •Programagao: City nv i«x • Programagao: City ». 0 manha.

I. Cesarela, Haifa, Colinas Tour. \ v V. tour, praias, cassino. • Prego: Por pessoa em #
| de Golan, Galil6ia, % • Prego: Por pessoa em r • Festa de reveiilon e apto. duplo (parte

r | Cafarnaum, Tiberlades, apto. duplo + pahe jantar terrestre) entrada US$ p
j: Jericd, Monte das terrestre eadreo- 15 • Prego: Aereo + 220 + 5x US$152, com

I Oliveiras, Muro das U8$ 74, com o seu terrestre por pessoa em TlnTlTl o seu Credicard
Lamentagdes, Atenas, Credicard MasterCard apto. duplo 3 k US$ MasterCard

I Cruzeiros das llhas International. 370, com oseu nirifl International.
, • IbA '; Gregas,^^§aS&?^^ Credicard MasterCard pAm% 

 >l 
%.

| *1/2pensaonoEgitoe ttROf ^International. lnUU voAKviviur
| Israel, com guia falando ' -'SQtll Wrnmit 

'% 
(KK3... I

Vtaaem°l 
+ B°ISade " 

^.Y,.... ati Sf free pass brasvinking
KISS 

\v ^siis-¦ u 1 ssisss ssstia

O MUNDO QUER VOCE.

CREDICARD

'liltlUtlIUItíliUii'tlllWilllIlMM

i -.«ft» êtpi* v<

H'- V'.V

8dlas & . v.->
Saída: 26 de

dezembro-' ®Hotel 4 estrelas
programação: Visita a

ruínas da cultura Maya,
TuluneXel-ha.: „Traslados e café da
manhã em todo o 

"

percurso.Preço: Por pessoa em
apto. duplo (parte
terrestre) entrada de
US$190,+ 9x US$85,
comoseuCredicard
MasterCard International.

entrada de US$298, +
20 x US$86, com o seu
Credicard MasterCard

OPERADORA TOULOUSE
TEL: (021) 224-2921
FAX: (021) 221-3481

17 dias
Safdas: 21 e 29/12/93,

14 e25/01e 1702/94
Hotel de categoria

turística e superior
Programação: Disney,

EpcotCenter.Sea
World, Water Mania.
Rosie 0'Grady's, Busch
Garden, Cabo Kennédy,
Wet'n'Wild.

Prégo: Por pessoa èm
apto. quádruplo (parte
terrestre+aérea),
entrada de US$ 332, ?
10 x US$ 185, com o
seu Credicard
MasterCard
International.

IT CLUB
TEL: (021) 224-7720
FAX: (021) 531-1011

CANCUN
15 cias terrestre por pessoa em
Saídas: Todas as 5as apto. duplo - entrada de

feiras US$870, +12 xUS$
Hotel de 1a categoria 244, com o seu
Programação: Cairo, »; Credicard MasterCard

Tel Aviv, Jerusalém, International.
Cesarela, Haifa, Colinas
deGolan, Galiléia,
Cafarnaum, Tiberlades,
Jericó, Monte das
Oliveiras, Muro das
Lamentações, Atenas,
Cruzeiros das Ilhas
Gregas.. , sw*||toí

1/2 pensão no Egito e C|gy
lsraei.com guia fàlàndo • »/>.<««»
espanhol + Bolsa de !V{V.
Viagem:'^ TEL: (021)532-0319•Preço: Aéreo + FAX: (021)533-3643

8dias i
Safdàs: IbdSKÜ^I

feiras -
Hotel 5 estréias com;.caféda mânhi ' %« \Programação: City

Tour.
Preço: Por pessoa em"

apto. duplo + parte
terrestre e aéreo - 15 x
U8$ 74, com o seu
Credicard MasterCard
International.

7 noites/ 8 dias
Safdas: 26/29

Dezembro
Hotel categoria

Programação: City
tour, praias, cassino.

Festa de reveillon e
jantarPreço: Aéreo +
terrestre por pessoa em
apto. duplo 3 XUS$
370, com o seu
Credicard MasterCard
International.

mymjss.
BRASVINKING
TEL: (021) 274-2494
FAX: (021) 274-9946

ATI
TEL: (021)221-4709FAX: (021)224-3139

FREEPASS
TEL: (021) 255-3740
FAX: (021) 255-3740

i0M>m

SKY NA FRANÇA

•7diaá
Saídas: de Janeiro a

Março de 94
Hotel de categoria

superiorehjxo aP'
f Estações ChamoniXj, ?
Couchevel, Les Aries,

i IMWI Wf iku • iut^i iy^
ITisser.

• Preço: Por pessoa em
apto. duplo (parte
terrestre) a partir de

US$1.430 como seu j|
Credicard MasterCard ;:
International.

IMPERIAL OPERADORA
TEL; (021) 240-7749

INCRÍVE EDICARD ^lASTFRCARD

FIESTA MARINA
9 dias # ' 

p' International/T
Saídas: todas às 2,s

feiras

Rogramaçâo: Aruba,,
Santo Domingo, SaM
Juan, St. Thomas, \ ^ 1
Caracas

Café da manhã
americano em Aruba,
traslados, festas ¦
bordo de navio. §Preço: Por pessoa em
cabine/quarto duplo

CARNAVAL
2 noites em Miami e 6

noites em Orlando
Saídas: 10 de fevereiro

de 94
Hotel de categoria

turística + café da
manhã americano em
Orlando

Programação: Walt
Disney, Universal
Studios, Busch Garden,
Sea World,'City Tour em
Miami.

Festa de despedida
em Orlando.

Preço: Por pessoa em
apto. quádruplo (parte
terrestre + aérea)?
entrada de US$ 344, + ¦

20 x US$ 76, com o seu
Credicard MasterCard
International.

*lí«E*0
TOP FLIGHT
TEL: (021) 224-2626
FAX: (021) 224-1339

ISRAEL, EGITO E GRÉCIA

NOVAYORK
10 dias
8aídas Natal,

Reveillon e Carnaval
Hotelde4ou5> í

estretóèíâ f?;lProgramação: City
Tour
•Traslados ,

Prégo: Por pessoa em
apto: quádruplo (parte
terrestre + aérea)
entrada de IKS$ 250, +
20 xUS$ 140; com <í'\,
seu Credicard'MasterCard 

#*
International. mtçum

ITCUJB
TEL: (021)224-7720FAX: (021)531-1011

NÀTÀL E REVEILLON

12dias(02ncãtesem
Miami e 9 noites em
Orlando).\ |Saídas: 20 de dezembro

Hotel Sheraton B. Bay
ou similarém Miami,
Hotel Quàlity Inn ou
similar em Orlando com
cafétla manhã ;
americano. 1

Programação: 4 dias
de passaporte na fV
Disney, T dia Universal
Studios + 1 dia Busch
Garden, 13®a Spa World
-1-jantar de Natal no
Rosie 0'Gürády's; v""*

asseio noturno no
leasure lislahd.: «ssssSi

* Preço: Por pessoa em
\ apto: quádruplo (parte

terrestre + aérêa)
entrada de US$299, +

; 20 x US$ 87, com o seu
Credicard MaisterCard

» International.

TOP'FLIGHT.^,
TEL: (021)224-2626FAX: (021)224-,1339

REVEI1 ION EM NÒVAYÒRK•• ¦ • ¦
8 dias e 6 noites
Saída: dia 26 de

dezembro
Hotel Hilton - 1a

categ&ia |City Tour em Nova 0
York, Rockfeler Center,
Radio City Hall, Atlantic
City com cassinos.

Coquetel, grande
jantar e baile de fim de
ano com orquestra.

Preço: Por pessoa em
apto. triplo (parte
terrestre)15 x US$ 77,
com o seu Credicard
MasterCard
International.

Cj__

OfCRAOOM Dl TURISMO LTDA.
NOVA OPERADORA
TEL: (021) 224-1990
FAX: (021)221-4019

EUROPA ^

á

17 dias com 6 paísesSafdas todas ás:4*s
feiras

Hotel de categoria
superior

Programação:
Espanha, França,
Bélgica, Holanda,

I Alemanha eSufça.
Seguro de viagem

especial + tour de meio
dia em Toledo no í 6°
dia. •

Preço: Por pessoa em
apto. duplo (parte
terrestre + aérea)
entrada de US$ 300, +
12 x US$135, com o
seu Credicard

MasterCard
International.

T|N«AtiONftt
VIETÒÜR
TEL: (021) 224-
FAX: (021) 222

7374¦7064

REVEILLON EM PUNTA DEL ESTE

DISNEY DO LEÃO
15 dias
Saídas: 10/01/94 em

vôo direto
Hotel de categoria

turística
Programação: Magic

Kingdon, Epcot, MGM,
WetWWHd, Universal
Studios, Medieval
Times, Busch Garden,
Rose 0'Grady's, Cabo
Kennedy, City Tour e
passeio de barco em
Miami.

Café da manhã
americano em Orlando,
2 jantares, ingressos,
guia acompanhando
desde o Brasil.

• Preço: Por pessoa em
apto. quádruplo (parte
terrestre +"aérea) 20 x
US$125, com o seu
Credicard MasterCard
International.

VIE TOUR
TEL: (021) 224-7374
FAX: (021) 222-7064

EUROFERTA

SKI ALPES AUSTRÍACOS

4-b ¦ quarta-feira, 8/12/9H JORNAL DO BRASII

Viagens

"REVEILLON 
EM CANCUN

NOVA OPERADORA
TEL: (021)224-1990FAX: (021) 221-4019

20 dias
•Saídas: 16 e 23/12/93,
13e20/01,10e
24/02/94

Hotel de categoria
turística

Programação:
Espanha, França, Suíça,
Liechtenstein, Áustria,
Itália.

f? Café da manhã
continental, traslados
em Madri, assistência
;de guias.
1 Preço: Por pessoa em
apto. duplo (parte
terrestre -1- aérea) 20 x
US$162, com o seu
Credicard MasterCard

15 dias
Saídas: de 17/12/93

até 18/02/94
Aconchegante

pousada com café da
manhã.

Preço: Por pessoa em
apto. duplo (parte
terrestre) entrada US$
220+ 5x US$152, com
o seu Credicard
MasterCard
International.

International.

TEL: (021) 220-9595
FAX: (021) 220-9062

SE VOCÊ NÃO TEM CARTÃO
CREDICARD MASTERCARD INTERNATIONAL,
SOLICITE PELO TEL. 0800-150505
OU NOS BANCOS ASSOCIADOS.

A CREDICARD S.A. NÃO SE
RESPONSABILIZA PELOS

PACOTES TURÍSTICOS AQUI
ANUNCIADOS.

OPERADORA GR ANTUR

O MUNDO QUER VOCÊ.

DISNEY JÁ
15dias
Saídas semanais "ir
Hotel de categoria

.superiòi5^^#^* '
Programação:

Kennedy Space Center,
Magic Kingdom, MGM,
Epcót Center,'Universal
Studios, Sea World,
Medieval Times, Busch
Garden, cruzeiro em
Bisdayne Bay, compras
em Miami.
.• Café da manhã
àmericano em Orlando,'t Preço: Por pessoa em
apto. quádruplo (parte
terrestre + aérea) 20 x

com o seu

Credicard MasterCard
International.

OPERADORA GR ANTUR
TEL: (021) 2SÜ0-9595
FAX: (021)220-9062 .
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JORNAL DO BRASIL VIAGEM qtiurlu-fcirit, 8/12/93 5 '

jgM^f /a^^DEU$$^7^ I
^dt^SS&S^k < PARTE MARfTIMA ¦ CATEQORIA1 S

J_ CABINE INTERNA_V^
7 CONSULTE-NOS: WORLD SKY TURISMO f

Vllr/ 240-1100/240-8929 |
\ps*sL/ END:.Av. Rio Branco,181 si. 1606

IM|i|Hl[iiiiiHmiiiiiinn 

i iii p I
uvumam espeqal ^mmflgk

ClIBllrli ilvWRHl* PARA
JOVENSDE18A35ANOS. /^S^vjMad ri/Paris/Rcno/Frari Hurt jv

innsbruck/Salzburg/Vlena/Veneza/PAdua
Florenca/Slena/Roma/Nlce/Nlmes/Barcelona kST* i

24dlas-Jan. 15-lev.05-Mar.05Sji / >|| \ /
6nlbusde luxoc/arcondidonado. \M \ ] «9 \ (

poltronasredlnSveisevideo,trasladosIn/ \\ 18®I I 1
out, hotels categoria turista com banheiro/ y] ffUi I

ducha e wc, caft da manhS, gula, visMas, jh> !¦
seguro de viagens dentro da Europa.

^^^^ita+fcratoai 
lift 

}M0^14J REPRESENTANTES 
"

^^^^¦lptohplt ™»f ¦'"' '/ <«H4 tfOPAUlO 011)270-2644-=- MHHI BR£M 091 224-3233
I^^CAMPOGRAIK OCT 72M861

iittiiM:»8B
IKUqsi. M&'imiMLis7arE
I "innlli luaoentedeviaBens I* 1999GQIAWIA (062 241-4473

Jf BB 
jffiM 8A||fQS CAP VARADERO ARUBA .

MS Todos os programas incluem: _ {.. •dSm:
iM Parte aerea iaa/volta, m »-»* k$9 *fl -""- fa tl% ,**« fa g% m«JF"W tf% ¦^^¦^^•^'•^'•w'iPiBii tWMWlmM t

R^HRASCIL 

WTERMfRES FCOP®C®l>®na
^¦^^¦FRETAMENTOTAM 08 DIAS -1/2 PENSA0 wMl ' /VIAKI I IIVlUj SANJUAM, ST. THOMAS GHEWADA, BARBADOS, - Q. itJiBfcnarfftl ?lia«a

^^Kerrambl -70kmde Recife _ _ _ . _ HH| Jnclulndo: Parte aerea ida/volta, YKmia i^-a. E , i 111 M - .•<, OUpeTeSpeCial CUana

IHNtWM&c: rrfi 714 It Wfc«ft- »*07 sri 
02 l^r^Wjs^dfiSa&ecag--

I/If ¥ damanha porapenas:US$ 80,00

EBNTRNACBQNAIL 

]iS aSE' «w? buenos aires ciss;r 
I' 

¦ 
A';- J (°itenta D61ares) 

' 
fl

ILKgSgBb "iun.wm.teMM umimmn «»" ¦ !¦¦,,,,,„ ii_._l.A_l  I

||S»Sfebrfw- ^52 
-Tsi 

69. 

"Ill 
14 18 34, I; 111. I HOTELRESIDENCE EDIPOREI |

l-I  
"^n^T 11

\WSWfWSk «K541-3649 ,E221-4709 
Msn9;MAs 12:11(1 hs 

wkrsWliyJVW'JkhMF&Yim
i:LV ¦ H ^UhMH Av. N. S. de Copacabana, 195 - lj 101 R. Sete de Setembro, 71 - 10" and" B ^Vj 

Wjjjgjj^H BELO HORIZONTE: (031) 227*2838/ VITORIA (027) 222*2848 wsiuorM |HB ^IV ¦¦ ^JkrWW iK
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS CTI^I

i#jH| ^¦iLj; _jTncluemCDW,*n
3 PAIcseguro **>

S b^sico ^My aterceiros y

VIVA A VATITBP7A 
ihiAi'y | iiHnfiniRXf^^

raviiLiON muto mouro —iBBw ¦|!!|U3ll32aliI|SA^a£AliiiilUuS||£A
8 DIAS NO PARAlSO XByUMV

Inclui transporte, hospedagem em hotel ^¦IliW'lliUiR
pensdo

I VA^L/^ Apt°s c/TV, Fone, e frigobar, piscinas,
quadrac/pedalinhos, salao de convengoes, cir- I^^Hl
cuito interno de video.

ida/volta,

MUnfeESPEOAL
dlMf*P PARA
PPI*^ JOVENS DE 18 A 35 ANOS.

Madri/Paris/Rcno/Frankftjrt
Innsbruck/Salzburg/Vlena/Veneza/Pádua

Florença/Slena/Roma/NIce/NImes/Barcelona
24 dias - Jan. 15 - Fev. 05 - Mar. 05

Indufndo:
ônibus de luxo c/ú condicionado,

poltronas redinávels e vídeo, traslados In/
out, hotéis categoria turista com banheiro/

ducha e wc, café da manhã, gula, visitas,
seguro de viagens dentro da Europa.

===Bjl0«râJS REPRESENTANTES *
SÍ0.PAUID 011)270*2544BELEM 091 224-3233
CAMPO GRANDE 067 725-8361
SALVADOR 071 35M694
NATAL 084 217-6661BELO HORBONIE 031 223-3040CURITIBA 041 225-4539PORTO ALEGRE 051 226-9599BRASÍLIA 061 2264224
GOIÂNIA 1062 241-4473

do Brasil
Consulte seu agente de viagens

' ' — - -  ' ". •;'¦

m 
buPeresPecial diária

para casal com ceia e cafe
hã por apenas:US$ 80,00

(atenta Dólares)

HOTEL RECANTO DAS HORTÊNCIAS

Conheça o Hotel Fazenda Mais Simpático das Montanhas do Sul de Minas",

Apt°s c/TV, Fone, e frigobar. piscinas,
quadra poliesportiva, tênis fast, lago
c/pedalinhos, salão de convenções, cir-
cuito interno de vídeo.
Reservas: SP (011) 259-2188—FAX (035) 371*1900

Passa Quatro (035) 371 -1400 - Telex 352254.
Hotel Recinto
das Hortênciu

.ORIDA H.OR1DA

97CJ95 
us$ 

QS 95
^^^EMANAL y SEMANALSEMANAL

Chevy Astro Van ou similar
7 pessoas

GEO METRO ou similar
Catro EconOmico-2 portas

Flórida semlimites.

Você tem liberdade total de viajar pela Flórida neste Chevy Astro Van ou
neste Geo Metro. Estes e todos^s carros da Alamo são modernos e têm
transmissão automática, ar condicionado e rádio AM/FM. Flórida com qui-
lometragem ilimitada é com a Alamo. Liguejá para o seu agente de viagem ou
para a Alamo Rent A Car. Consulte os telefones abaixo.

As tarifas apresentadas são de baixa temporada. 'Reservas necessárias sujeitas a*
disponibilidade. As tarifas não incluem gasolina, impostos de venda/aeroporto, taxas
de motoristas adicionais ou menores de 25 anos e quaisquer outros seguros opcionais
(EP, PEC). O veiculo apresentado pode ser substituído por similar ou de categoria
superior sem que isso incida algum custo. Carros sâo reservados por categoria, nâo
por modelo especifico.

Tarifas válidas de 01/01 até 31/12/93. Condições sujeitas í> :danças sem aviso
prévio, porém serão mantidas para as reservas confirmadas. L..irc 15 e 31/12/93,
adicionar US$ 10.00 aos preços apresentados acima.

A Alamo aluga excelentes carros da
General Motors como este
Chevy Astro Van

Reservas através do seu Agente de Viagem ou com a ALAMO RENT A CAR
Rio delaneiro 021.220-9888 • Sâo Paulo 011.258-1977 • Porto Alegre 051.228-4708 • Curitiba 041.222-5322 • Florianópolis 0482.24-2224• Belo Horizonte 031.221-9545 • Sa!vador071.242-2614 • Recife081.222-4499 • Fortaleza 085.221-5370 • Belém 091.224-8883

DDG 021.800-8462

Campinas0192.31-3244
Brasília 061.226-6546 SUA SATISFAÇÃO

Ê NOSSO COMPROMISSO.

Te/:. (021) 235-4636

Fax- (021) 235-4836

Todos os programas incluem:
Parte aérea íaa/volta,, .,..
traslados chegada/saiçla, - c w
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,,,:;t,4pa Como chegar — A Varig
(282-1319) voa para Bancoc a
partir do Rio, às terças e sex-

mJ^m tas-feiras, com escalas em
São Paulo e Joanesburgo, na

África do Sul. Os vôos de volta são às
quintas-feiras e domingos. A passagem de
ida e volta custa USS 6.732, em primeira
classe; USS 4.206, na classe executiva e
USS 1.718, na classe econômica, com mini-
mo de 10 dias e máximo de permanência de
três meses. As tarifas estão com desconto
de 25%, até junho de 94. A Casa Piano
(296-6633) oferece a passagem por USS
1.650 em classe econômica, no vôo da
Varig.

Hospedagem — Sliangri-La
Bangkok (89 Soi Wat Suan
Plu. New Road Bangrak. Tel:

| 02-236-7777. Fax: 02-236-
8579). Diárias entre 5.000 e

5.800 bahts, em apartamento para casal,
mais taxa de 7,70% e taxa de serviço de
10%. O café da manhã não está incluído.
Reservas: Utell. International (533-2653).
Royal Orchid Sheralon Hotel & Towers (2
Captain Bush Lane. Siphya Road. Tel:
02-234-5599. Fax: 2-236-8320). A diária
mínima para um casal custa 4.400 bahts
(USS 174), em apartamento standard, com
cama de casal e banheiro completo. Em
apartamento luxo, a diária custa 5.600
bahts (USS 221). Os preços são acrescidos

de 21 % de taxas governamentais. A central
de reservas não forneceu o preço das suí-
tes, que têm localizações e vistas privilegia-
das. Reservas: 011-800-1694.

Restaurantes — D'Jit Poclta-
%& na (20 Sukhumvit. Tel: 391-

^ü|ÍV 3586) — Comida típica tai-
Jl^mM landesa. Rose La Moon (Soi

Asoke, 165-5. Sukhumvit.
Tel: 391-7351) — Cozinha chinesa. Lu
Normandie (Oriental Ave. 48. Tel: 234-
8620) — Na cobertura do Hotel Oriental, u
melhor comida francesa de Bancoc com
vista para o Rio Chão Phraya. Dusit Tliani
(esquina de Rama IV Road e Silom Road.
Tel: 233-1130) — Comida vietnamita.

Indicações

mana; pato à duunbertain com ervilhas c
cenouras na manteiga.

Sobremesa: queijos, torta e frutas.
Executiva:

Entrada: melão e presunto cru.
Pratos: escalope de vitela à milanesa

com flores de brócolis e aipo estufado;
talharim com espinafre na manteiga; filé de
salmonete assado com tomate e molho de
açafrão, com flores de brócolis, aipo estu-
fado e arroz branco.

Sobremesa: queijos, doces e frutas.
Econômica:

Entrada: melão, presunto cru, molho de
salada.

Pratos: beef roulade com cenoura, ervi-
lhas, conchinhas de massa com molho mo-
lho de tomate cremoso.

Sobremesa: floresta negra com kirsclt.
Joanesburgo/São Paulo

Chegando a São Paulo, é servido café
da manhã nas três classes, com prato quen-
te, bolo, mel, etc.
l°classe

Jantar frio: consomê ao xeriz; presunto
coado californiano; truta salmonada mari-
nada; terrina de escargot.

Sobremesa: docinhos.
Executiva:

Jantar frio: Salada de carne cozida, pi-
cies, presunto cozido californiano, truta
salmonada marinada, terrina de escargot.

Sobremesa: docinhos.
Econômica:

Entrada: salada Waldorf.
Pratos: Filé de cordeiro, salada, cogu-

meios e pimentão à Julienne, melão, fatias
de ovo cozido.

Sobremesa: merengue de limão.
São Paulo/Joanesburgo
Primeira Classe:

Entrada: Variedade de canapés frios e
quentes e caviar do Mar Cáspio.

Pratos: brochete de frutos-do-mar com
molho. Galantina de pato com pistácios,
com repolho roxo e creme de maça.

Sobremesa: torta de sorvete com calda
de chocolate, frutas e queijos.
Executiva:

Entrada: terrina de frango com coguine-
los.

Pratos: Escalopinho de filé à Zinguro,
com aspargos à polonesa. Camarão à baia-
na, salada mista.

Sobremesa: queijos, doces e frutas.
Econômica:

Entrada: trutas e salada de batata com
cogumelos.

Pratos: filé à bordelesa com legumes na
manteiga e arroz branco savarin. Acompa-
nha pão, manteiga, chocolate, chá e leite.

Sobremesa: savarin ao rum.
Joanesburgo/Bancoc
Primeira Classe:

Entrada: Canapés com molhos, salmão
defumado, truta defumada, butter Jhli e
ovos de codorna.

Pratos: Rosbife kutulu filé; terrina snail\
sopa de ostras com cogumelos e creme de
alho poró. Filé com molho de amêndoas,
camarão á baiana, legumes, batata daoúv-
liinoise e arroz. Perdizes recheados com
foie gras, cogumelos grelhados, couve-flor,
brócolis e salada mista.

Sobremesa: queijos, torta de sorvete
com calda de chocolate c cesta de frutas.
Executiva:

Entrada: salmão, truta, butter fisli.
Pratos: steak grelhado com molho pink,

brócolis e pimentões. Fetutine. Filé de sal-
mão com espinafre, pimentões, pérolas de
cenoura, molho de açafrão e arroz branco
ou selvagem.

Sobremesa: queijos e frutas.
Econômica:

Entrada: salmão defumado, butter fislú
trutas e creme de rabanete.

Pratos: carne e frango grelhados, bróco-
lis, minimilho. Fetutine com brócolis.

Sobremesa: tartelete de frutas, com
queijo e chocolate.

Serviço de luxo

atenua longas

horas em avião

' 
VIVA A NATUREZA

RBVaiLlON PORTO MOURO
8 DIAS NO PARAÍSO

Inclui transporte, hospedagem em hotel
pensão completa, etc...

PiONrio SÁBADOS E domingos TBLSJ 842-6332/S41-9134

VIVA A NATUREZA
RKVIILLON RM COPACABANA

DE FRENTE P/O MAR
Inclui ceia c/champanhe, canapés
bebida a vontade, café da manhã. etc...

plantão sábados e domingos TELS.: 842-6332/541-9134

São 22 horas a bordo do 747-400, um
dos mais modernos equipamentos de vôo
da Varig. O serviço de bordo se esforça
para compensar a longa viagem. A primei-
ra classe é equipada com monitores de
vídeo especial com programação exclusiva
para os passageiros. Na executiva — que
trouxe PC Farias — e econômica, a pro-
gramação de filmes é comum e exibida em
telão. A programação musical é composta
de canais de música clássica, MPB e jazz.
Os passageiros recebem revistas e jornais,
além de kits de viagem de brinde. Na eco-
nômica, utensílios para a higiene matinal,
como pasta e escova de dentes e pente. As
classes executiva e econômica recebem kits
mais sofisticados, que incluem chinelinhos
e uma nécessaire com produtos de toilette.
Passageiros da primeira classe recebem
ainda uma máscara para dormir. O vôo
parte do Rio, mas é a partir de São Paulo,
onde os trechos são mais longos, até Joa-
nesburgo e depois até Bancòc, que o servi-
ço de bordo é incrementado.
Bancoc/Joanesburgo

Couvert composto de pão, bolinhas de
manteiga, queijo e chocolate para todos.
Serviço de chá antes do pouso, para todos.
Ia classe:

Entrada: caviar, salmão defumado com
raiz forte ao creme, melão em fatias, pre-
sunto cru, creme de galinha Nova Inglater-
ra.

Pratos: contra-filé com molho de cogu-
meios selvagens, peixe tailandês à parisien-
se; jardineira de legumes na manteiga com
batata chateou1, conchinhas de massa à ro-

A MARÉ ESTÁ PARA CRUZEIROS».
Roteiros:
NORDESTE — BUENOS AIRES — PUNTA DEL ESTE

CARIBE — NEW ORLEANS — ITÁLIA.

^amrtirDEU$$770^
PARTE MARÍTIMA - CATEGORIA 1

CABINE INTERNA

CONSULTE-NOS: WORLD SKY TURISMO
240-1100/240-8929
END:.Av. Rio Branco,181 sl. 1606
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I Eu conheço um lugar/Colmar Diníz

JORNAL DO BRASIL

'Guimarães 

é a cidade berço de Portugal'

ÜM 

convite de Walter Avan-
cini levou o cenógrafo e fi-
gurinista Colmar Diniz a

Portugal no ano passado, para assi-
nar a direção de arte do seriado A
Viúva do Enforcado, baseado'no li-
Vro de Camilo Castelo Branco. A
principio, a idéia era fixar bases em
Lisboa, mas Colmar acabou pas-
sando a maior parte dos seis meses
em que morou no pais percorrendo
as ruas de Guimarães, na região do
Minho.

"A cidade é o berço de Portu-
gal'\ conta Colmar, que voltou en-
cantado com o que viu. "De certa
forma, quando você vê aquelas ca-
sas e a decoração de azulejos, tem a
impressão de que conhece tudo.
Afinal, somos filhos da pátria por-
tuguesa", declara. A seguir, o res-
ponsável pelo argumento, produ-
ção e direção de arte do espetáculo
Viva a Operela, que será exibido
nos dias 14 e 21 no teatro 2 do
Centro Cultural do Banco do Bra-
sil, conta sua experiência:
Lugar—"Guimarães é uma cidade
do século 11. Começou com a torre
do castelo de São Mamede e logo
depois foi toda murada, por causa
das invasões dos mouros. Hoje,
existem apenas partes dos muros.
Foi lá que nasceu Dom Afonso
Henriques, fundador do condado
Portucalense. Em Guimarães, en-
contram-se diversos estilos arquite-
tônicos: há construções do século
15, uma parte medieval, casas do
século 18 e prédios supermodernos
que convivem em harmonia".
Habitantes — "As 

pessoas têm um
orgulho muito grande da cidade e
fazem questão de preservar as tra-
dições. Mas não são chatas: pelo
contrário, são divertidissimas. O
contato delas com os estrangeiros é
tão familiar que chega a surpreen-
der. Há também um grande conti-
gente de jovens, que sai à noite para
dançar e usa roupas punks, o que é
engraçado numa cidade medieval."
Hospedagem—"Fiquei no Guima-
rães, um hotel todo computadori-
Aido, que tem quatro mas merecia
cinco estrelas. Além do serviço ex-
celente, tem piano bar, restaurante,
piscinas térmicas, sala de ginástica
e de massagem. Os apartamentos
são confortáveis e de tamanho ra-
zoável. Também me hospedei no
Fundador D. Pedro, um três estre-
Ias com uma equipe gentil e aten-
ciosa e quartos muito bons".
Restaurantes — "Nas 

praças San-
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Colmar, mão na cintura, admira a harmonia entre o mo<

tiago e Nossa Senhora da Oliveira
existem ótimos bares, onde pode-se
comer sanduíche de presunto feito
na região acompanhado de um
bom vinho. Jantar fica mais em
conta: na Pensão Imperial, come-se
iguarias típicas do Minho, como
caldo verde, rojões (que são carnes
com batatas), cabritos assados e
bacalhoadas. Sem falar nas sobre-
mesas, como ninhos de ovos, touci-
nhos do céu e a meloa, fruta que se
come gelada, junto com um cálice
de vinho do porto. E quem quiser
comida francesa, com todos os ra-
papés que tem direito, vai pagar
caro, mas jantará bem no restau-
rante do Hotel de Guimarães."
Colheita das uvas — "Acontece em
meados de setembro na região. Os
agricultores trabalham em sistema
de mutirão: cada dia se reúnem pa-
ra colher uvas de uma das quintas.
Eles fazem o trabalho cantando.
Antes da colheita, nó inicio de
agosto, é bonito ver as parreiras
cheias de uvas. Quando o vento
bate, elas ficam parecendo o mar".
Festa dos Agricultores —"A festa se
realiza no mês de agosto em Fer-
mentões, a menos de 10 minutos de
Guimarães. Os tratadores de gado,
galinhas e cachorros se reúnem em
festividades de quase uma semana.
Eles distribuem troféus e assistem a
corridas de cavalos que duram a

tarde inteira: os animais correm de
dois em dois, e o vencedor de cada
páreo vai disputando o seguinte até
que se chega ao campeão. À noite,
há apresentação dos ranchos folcló-
ricos. Por fim, há desfiles de carros
folclóricos que reproduzem cada
etapa da colheita."
Castelo de São Mamede — "O cas-
telo é todo de pedra e proporciona
uma linda vista da cidade. Nos me-
ses quentes, são organizados con-
certos lá. Vi um de jazz ótimo."
Paço dos Duques — "Construído

por volta do ano 1400, tem lindas
coleções de azulejos e tapetes".
Museus — "Vale a pena conhecer o
museu de atividades agrícolas de
Fermentões, que exibe todos os ob-
jetos necessários para a colheita da
uva e para a limpeza do linho, base
da economia da região. Em Guima-
rães, tem o Martins Sarmento, on-
de se vê várias descobertas do ar-
queólogo, como objetos, cerâmica e
utensílios romanos. Também há
uma coleção de moedas, que vai
desde a era romana até hoje. Há
ainda o Museu Alberto Sampaio,
um dos mais importantes da região,
que guarda o tesouro de Nossa Se-
nhora da Oliveira, padroeira de
Guimarães. O lugar tem ainda uma
extraordinária coleção de porcela-
nas e guarda as paredes da clausura
de Santa Clara."

uimaraes

Comércio — "O vinho verde pro-
duzido nas quintas é fantástico.
Mas o que a região tem de especial
são os bordados. O lenço dos na-
morados, por exemplo, que teve
origem no século 18, é caro, mas é
um belo presente: você pode man-
dar escrever neles as mensagens que
quiser. Também vale a pena com-
prar peças de linho. E visitar os
antiquários da Rua Santa Maria, a
primeira da cidade. O 14 é outro
bom lugar para adquirir antigüida-
des. Mas é tipo um brechó; nada
está organizado. Lá pode-se com-
prar móveis, louças, cerâmica ou
toalhas bordadas."
Passeios — "Deve-se ir ao Monte
da Penha, um parque que tem uma
vista linda da cidade. Também me-
rece uma visita São Torcato, uma
cidade de romarias. Ao lado da
igreja do santo, tem um museu em
que são exibidos vários cartazes
convocando para as romarias. São
peças de quase dois metros, impres-
sas a partir do século 19, em vários
estilos de arte. O museu também
mostra como se esculpe a pedra,
abordando até processos usados no
século passado."
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
— "É engraçada porque sua facha-
da está cheia de esculturas eróticas.
Se você olhar bem para o sino, por
exemplo, vai perceber as figuras".

Como chegar — Varig e Tap
têm vôos diretos para o Porto,
a melhor opção para quem vai
até Guimarães. Na Internatio-
nal Green Tour (220-2001/
7870), os bilhetes de ambas as
companhias estão sendo vendi-
dos por USS 1.225, para mini-
mo de 13 dias e máximo de
dois meses de permanência.

Quem tiver mais tempo, po-
de fazer o trajeto entre Lisboa
e Guimarães de carro, em cin-
co horas. Outra opção é ir de
trem até o Porto. O embarque
é feito na Estação Santa Apo-
lônia, para onde há ônibus cir-
culares saindo do centro de
Lisboa. A viagem até o Porto
dura trêj horas e custa 2.700
escudos.

Ao chegar ao Porto, há
duas opções: os viajantes que
vão seguir de ônibus até Gui-
marães (o trajeto leva duas ho-
ras) devem saltar na Estação
São Bento, no centro da cida-
de. A Estação da Campanhã,
que fica antes da travessia do
Rio Douro, é mais prática para
quem pretende alugar um car-
ro. Há trens para Guimarães
saindo do Porto, mas a linha é
secundária e não aconselhável.
Cflmbio —175 escudos equiva-
lema USS 1.
Hospedagem — Hotel de Gui-
maràes. Rua Eduardo de Al-
meida, P.O. Box 189-4801. Tel:
(53) 51-58-88. Fax: (53) 51-62-
34. O casal paga em torno de
12.000 escudos pela diária. Ho-
lei Fundador D. Pedro, Aveni-
da D. Afonso Henriques, 740.
Tel: (53) 51-37-81. No hotel
residencial, o apartamento du-
pio custa 19.000 escudos.
Restaurantes — Pensão Impe-
rial, Alameda de São Dâmaso.
Um casal gasta em torno de
1.200 escudos para jantar, com
vinho e sobremesa. No restau-
rante do Hotel de Guimarães,
uma pessoa gasta em média
5.000 escudos. E nas lascas da
cidade, pode-se lanchar com
600 escudos.
Comércio — O 14, Rua Fran-
cisco Agras. Loja de antigüida-
des. Ourivesaria Cardoso Mei-
ra, Rua Doutor Avelino
Germano, 10. Além de jóias,
tem louças e objetos de decora-

ção. Bordados: no artesanato
local destaca-se o lenço dos na-
morados, que pode custar en- ,
tre 5.000 e 10.000 escudos. A
Casa Pastor (Alameda da Re-
sistência, 85) está entre as lojas
que vendem artigos regionais.
Embora não haja casas espe-
cializadas, é fácil encontrar vi-
nho verde nas lojas da cidade.
A garrafa de 1,5 litro custa
cerca de 300 escudos.
Castelo de São Mamede —
Aberto daç. lOh às 12h e das
14h às l7h, menos às segun-
das-feiras. O ingresso custa 200
escudos. Domingo é grátis.
Paço dos Bosques — Rua Con-
de Dom Henrique. Tel: 41-22-
73. Construído pelo primeiro
Duque tie Bragança, atualmen-
te é residência oficial do presi-
dente da República quando em
visita ao norte do pais. Funcio-
na das 9h às 12h e das 14h às
17h30. Crianças de até 12 anos
não pagam. Adultos desembol-
sam 300 escudos.
Museus—Museu da Agricultu-
ra, em Fermentões, a 18 quilo-
metros de Guimarães. Para vi-
sitá-lo, é preciso ligar para ã
casa de Seu Gerônimo Pereira -
(55-62-77) e pedir-lhe que abra
o musei±Museu Alberto Sam-
paio, Rua Alfredo Guimarães. -
Tel: 41-24-65. Abre das lOh às
12h30 e das 14h às 17h30, me-
nos às segundas e feriados. A
entrada é franca. Museu Mar•
lins Sarmento, Rua de Paio
Galvão. Tel: 41-5969. Abre das
9h30 às 12h e das 14h às 17h.
Não funciona às segundas'e
feriados. Ingresso: 100 escu-
dos.
São Torcato — A sete quilô-
metros de Guimarães, atrai mi-
lhares de turistas pela beleza de
sua igreja, que mistura traços
romanos e renascentistas.
Penha—O parque oferece me-
lhor vista de Guimarães a
quem sobe o monte pela Estra-
da de Fafe e desce pela Estrada
São Roque/Costa.
Igreja de Nossa Senhora da
Oliveira — Largo da Oliveira.
O mais importante dos templo
de Guimarães foi declarado
monumento nacional no ano*
de 1910.

PERU COM A

MAGIA DE CUSCO E

MACHU-PICCHU.

COM PREÇOS DO

TEMPO DOS INCAS.

A magia do Peru está nas suas

m&os. Lima, Cusco, Machu-Picchu

e todo o império eriado pelos
Incas podem ser vistos pelas asas

da Aeroperú. Uma viagem inesquecível, onde o passado
se encontra com o presente num roteiro feito sob medida

pra você. E com preços do tempo dos Incas. Consulte

seu Agente de Viagem

para maiores informações. QQTQ 
peru sus

Conte Conosco
Rio de Janeiro - Praça Mahatma Gandhi 2/2? andar - Tel.: (021) 210-3124 - Fax: (021) 262-5065 - Tlx: 21-22679

Aeroporto - Tel.: (021) 398-3388 - (021) 398-3787 - (021) 393-9585 Carga
São Paulo - Rua da Consolação, 331/9? andar - Tel.: (011) 257-4866 - Fax: (OU) 259-0027 - Tlx: 11-25165

Aeroporto - Tel.: (011) 945-2928 - Tel.: (011) 945-2428 Carga

PASSE O REVEILLON NUMA ILHA2 pernoites no Hotel Senac • • * naIlha do Boi*Sistema de mcia-pensüoCeia de Reveillon com 1 garrafa devinho fino por casalônibus superluxo com ar condicionadoVisitas a vitória, Guarapari e Vila Velha
DIAS 10,11 e 12 de Dez.

NOITE DE QUEIJOS E VINHOS cm Con-servatória no Hotel Rochedo c/ pensão completa,
city tour, ônibus de luxo e guia acomp.E NAO PERCAM A OPORTUNIDADE DEPASSAR UM DIA INTEIRO VELEJANDO.MAIORES INFORMAÇÕES: TtL 232-3286

R. Uruguaitna, 55/817 - Centro - RJ

—.POUSADA

AMANTES
PA

NATUREZA

UM LUGAR PARA VOCÊ
AMAR INTENSAMENTE

CHALÉ/SUlTES
PENSÃO COMPLETA

CAFÉ COLONIAL
SALINA - CACHOEIRAS

PASSEIOS ECOLÓGICOS
GERADOR PRÓPRIO

PREÇOS ESPECIAIS PI GRUPOS
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

•B (0245) 23-1551 .(
. MACAÉ DE CIMA :

NOVA FRIBURGO - RJ /

DISNEY US$ 1,499.
ALTA TIMPONADA /1S DIAS/ VÔO DIRETOAéreo, terrestre, hotéis c/ café, seguro saúde e
bagagem. 20 ATRAÇÕES INCLUINFO INGRESSO,translado e guia. Apto. Qdp., saídas toda 4a feira.
°MIAMIR0

(DIRETO)
USS EE Saldas: toda 4* feira

a Partir de 22/12

AMERICAN TRANS AIR
A maior cia. aérla charter dos EUA

PASSAGENS AÉREAS-DÓLAR COMERCIAL
MIAMI (CONEXÃO) US$ 635.
NEW YORK US$790.
LOS ANGELES US$866.
UMA US$435.
AMSTERDAM US$998.
PARIS US$1,045.
MADRID US$710.

SKUNATUR
TELS.: (021) 237-2739 / 256-3502

lumiar sino hotel
1 5,OOOm2 de rara beleza na

Mata Atlântica, Friburpo.
NATAL EM FAMÍLIA

Bacalhau - Vinho - Castanha - Chur-
rasco - Tortas- Frutas - Rabanada • Peru -
Pernil - Presunto • Saladas etc.
Reservas: 571 -5814

PASSAGENS AÉREAS
MIAMI US$ 639, PARIS US$1.019,
LOS ANGELES USS 869, LONDRES....USS 1.039,
BRUXELAS USS 869, FRANKFURT.. USS 959,
MADRID USS 699, B. AIRES USS 319,
^ÔtARMWjRCIALPRÈÇO^UJElTOÍ^WJWAÇAO.

GPL :S"

QUALIDADE COM
0 MElitOR PREC0.

k AIRES U$ 355,
MIAMI U$ 93S,
NEWYORK U$ 1022,
PARIS U$ 1337,
LONDRES U$ 1337,
ROMA U$ 1337, '
UO/MADUD/HYOU/liO U$ 1122,

512-3262
.Vise. d* Plfljá. 550
ss 108-IPANEMA BLUMARVUGCN1 A TURISMO

c

Reveillon'

& Férias.
Pacotes Nacionais

? Porto Seguro,
Fortaleza, Natal, Recife,
Salvador, e muito mais
PASSAGENS AÉREAS
SUPER ECONÔMICAS

: ' caNsuutií,

sana
Mlaml e Orlando - S diasAérea + Htl. e partir de
Carro c/ seguros Ua* QQO
(vôo direto) p/ron (qdp) '

BEST EXCHANGE RATESAv N. S. òe Copacabana, 371 l| C
ryjíT-w 255-3661/235-7909
\ò.'SLy Telex: (21) 33640 TLEA

/WTT>^y|

i

SANIL TURISMO^HKEVEZLLON^^H
3 Pacotes à sua escolha: Porto Segu-
ro (7 dias). Hotel Fazenda (3 dias).
Hotel Merldlèn (Cela c/ música ao vtvo).
OUTRAS INF: 59Ó-MM

POUSADA Férias e Ano Novo.
j t Tn¥k Pacotes especiais 26/

r/l a 02/01. UsS 350
BU7tns casal c/café manhã.

Suites cl varanda, frigobar. ventilador teto. TV. Piscina,
bar. área lazer, estacionamento.

Rmiwjà(0246)2M13e

\tUK HOTEL FAZENDAs° VALE DO TAINÁ
300.000 m* d* Ambas bcolooicas, bosques¦ ILHA NATURALChalôs o suites c/ TV. paisagem encantadora, mui*tas áreas gramadas A margem de rio encachosira-do. piscinas, sauna, quadra. |ogos, llipper, play-ground, etc Comida de primeira em restauranteseK-service.
DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS

RESERVAS: RIO (021)717-8440
FBIB. (0248) 220969

Reveillon
em Paris

0 Saida 28 dez - 8 dia! - Aereo f Terrestre q
g USS 1.598, («m duplo) <

Reveillon —
em Londres II— Salda 28 dez. - 8 dias - Aéreo + Terrestre. m" US$ 1.658, (•m duplo)ingresso para musical em teatro

PARIS
e seus encantos

Aéreo + Terrestre
USS 1.298, <>m duplo)

:gpl
TURISMO

•••••

AV.RIO BRANCO, 18Q/D~
c220-7509 

•
E0F.CLWE NAVAL *

• •••••••

Seu descanso e lazer são mais
agradáveis saboreando as delfcias da
nossa cozinha mineira e Internacional.
Dieta. • Atendimento p/ deficientes e
terceira idade. • Fonte exclusiva de água
mineral alcalina. Recreação infantil,..•
Balneário. Cinco piscinas: uuas térmicas
e uma cl hidromassagem. * Diárias
completas, meia pensão ou só com café
da man!."á. "Centro de Convenções".

Esportes
2a feira

»»• JB

r
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Bahia ja esta preparando o carnaval I
Embora a maioria dos brasilci- Salvador Praia Hotel, que, em con- brincar nos cordfies do bloco Iros ainda viva a expectativa das junto com o bloco Cheiro de Amor, promo^o inclui tambem traslado Ifestas de fim de ano, a Bahia (foto) ja montou seu pacote de cinco dias. aeroporto/hotel/aeroporto e cafe I

ja se prepara para o carnaval. E Os hospedes do hotel ganham urn da manha. 0 pre«o do pacote em I
quem quiser ir se preparando para Kit do Cheiro (mortalha, mamae apartamento duplo 6 de US$ 1.340. Ia folia, pode garantir seu lugar no sacode e chapeu) e tftm direito a Informa^oes: (071) 321-8723. I

F/f/Z/l/lc tan /iiiu/IUI/I I

Embora a maioria dos brasilei-
ros ainda viva a expectativa das
festas de fim de ano, a Bahia (foto)
já se prepara para o carnaval. E
quem quiser ir se preparando para
a folia, pode garantir seu lugar no

Vídeos na livraria

A MFV livraria de turismo
amplia seus horários de exibição
de videos para turismo e inaugu-
ra um horário alternativo para
vídeos em inglês. Nesta sexta-
feira, dia 10, ao meio-dia, será
exibido o Kenya Safari, em in-
glês. E às ISh, a atração é o
Caribe, em português. A entrada
é franca, mas é necessário fazer a
reserva: 533-3367.

Bahia já está preparando o carnaval
Salvador Praia Hotel, que, em con-
junto com o bloco Cheiro de Amor,
já montou seu pacote de cinco dias.
Os hóspedes do hotel ganham um
Kit do Cheiro (mortalha, mamãe
sacode e chapéu) e têm direito a

brincar nos cordões do bloco. A
promoção inclui também traslado
aeroporto/hotel/aeroporto e café
da manhã. O preço do pacote em
apartamento duplo é de USS 1.340.
Informações: (071) 321-8723.

Bora Borajá tem seu Club Med
A paradisíaca ilha de Bora

Bora, no Taiti, acaba de ganhar
um Club Med. Com inaugura-
ção marcada para dia 17 de de-
zembro, o village de estilo exóti-
co, com 150 apartamentos, já
está disputado para o Réveilíon.
A nova unidade do Club Med
fica na baia de Faaopore, uma

lagoa repleta de de corais, con-
chas e peixes coloridos, e oferece
várias opções de esportes, prin-
cipalmente náuticos. Para se ad-
mirar a beleza do mar da Poliné-
sia ainda mais de perto, haverá
sessões de mergulho e excursões
em barcos com fundo de vidro.
Informações: 275-5522.

Embarque

Festa de Solteiros
A segunda edição da Festa In-

ternacional de Solteiros acontece
entre os dias 9 e 16, no Superclube
Hedonism II, na Jamaica. A Intera-
merican Representações Turísticas
já está aceitando reservas para pa-
cotes de no mínimo cinco noites.
Mulheres pagam USS 150, por noi-
te, em acomodação dupla. Os rapa-
zes pagam USS 170 por noite. Além
de todas as atrações e atividades
regulares do resort, os preços in-
cíuem atividades para solteiro ne-
nhum botar defeito, entre elas um
concurso das supercurvas e super-
pernas (rapazes e moças), além de
refeições e traslados de ida e volta
de Montego Bay ao hotel. Reser-
vas: 220-1484.

Promoção Rio-Sul
Os passageiros da Rio-Sul agora

concorrem ao sorteio de uma agen-
da eletrônica nos vôos da rota Rio-
São Paulo. Além disso, eles têm
tratamento Vip desde o embarque,
seja no aeroporto Santos Dumont
ou Congonhas, onde podem utili-
zar um telefone celular, pagando
somente a ligação. A sala Vip de
Congonhas tem telefone, fax, jor-
nais, revistas e buffet à disposição
dos passageiros. Em São Paulo, a
empresa oferece uma diária nos ho-
téis Planalto, Bourbon e Novotel.
No Rio, a cortesia é no Othon Pa-
lace Hotel. São dois vôos diárias na
rota Rio-São Paulo, de segunda a
sexta-feira. O preço da passagem é
o mesmo cobrada na ponte-aérea:
CR$ 35.712 (só de ida).

Liberdade sem matar a fantasia
A Gradual Turismo elabou-

rou um programa especial cm
Orlando que concilia liberdade e
fantasia. O Freedom & Fantasy
preserva a liberdade do passagei-
ro de elaborar seu próprio rotei-
ro, escolhendo as atrações que
mais lhe atraem, sem ter que
cumprir as exaustivos programa-
ções dos pacotes tradicionais.

E não precisa nem temer
diante da ameaça de ter que as-
sumir a direção de um carro im-
portado nai freemys da Flori-
da. O programa inclui até
motoriita/güia braiileiro.

O Frttdom d Fantasy è um
meio-termo entre o estilo easy-
rider dos Fly and Dflve (apenas
com aluguel de carro e hospeda-
gem) e as excursões meticulosa-
mente programadas para grupos
extensos. Com o Freedom &
Fantasy, o passageiro tem 10
noites de hotel; carro aluguado
com motorista brasileiro (das 9h
ás 21h); pedágios; taxas de esta-
cionamentos; gasolina; seguro
de bagagem e de saúde Tourist-
card; guia de compras e trasla-
dos de chegada e saída do aero-

porto. No último dia, é
concedido o late clwck-out. O
passageiro não precisa sair às
pressas do hotel porque a sua
reserva se esgotaria ao meio-dia.
Ao contrário da maioria das
excursões tradicionais, no Free-
dom & Fantasy os tíquetes das
atrações não estão incluídos."Preferimos não direcionar as
atrações, mantendo o conceito
de liberdade do programa", ex-
plica Carlos Alberto Rodrigues,
diretor da Gradual Turismo.

O programa da Gradual c
uma boa opção para pequenos
grupos de amigos ou grandes fa- •
mílias. Os preços mínimos va-
riam de USS 1.263, por pessoa
(em acomodação dupla) a USS
600 para grupos de sete, hospe- '
dados em hotel de categoria tu-
rística, por 10 dias. Em tempo: o,
tamanho do carro é proporcio-
nal ao tamanho do grupo. A..."
Gradual Turismo utiliza carros
como um Sedan Honda para ca- ,
sal, e vans e minivans para gru-:
pos de até sete passageiros. Re-
servas: 259-6812 e 531-2125. .•!

Bebidas de Natal
As bebidas alcóolicas são o

destaque das ofertas do free-s-
hop para este final de ano, váli-
das até o dia 31. Seis garrafas
de Ballantine's 12 anos ani-
mam as festas, por USS 140.
Para o ano novo, champanhe
Veuve Cliquot é uma boa pedi-
da. A embalagem com duas
garrafas vem acompanhada de
duas taças e custa USS 58.

Buenos Aires
O réveilíon em Buenos Aires da

Fenix inclui passagem aérea, qua:
tro noites de hospedagem no HoteU
Colon (quatro estrelas), café dá.!,
manhã, traslados e passeio pelos
principais pontos turísticos da capi-
tal argentina. Tudo por a partir de
USS 463. Para baratear o pacote, a
escolha do baile fica por conta do
passageiro. As reservas podem ser
feitas pelo telefone 235-2929.

FREE PASS

(021)237-1216

I^MlBfHig P'co,et em Promofio P*r* Argentina, Uruguii e Chile - B
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BAMERINDUS

1'roiure a tranqüilidade, segurança f diversão junto ao |et Sct Inli-rn.uion.il na praia mais t hu da Anu-riia Latina

PUNTA DEL ESTE - REVEILLON
s dias / 7 noites de hotel + Fly and Drive âYJ£
traslados + City tour + aéreo
A PARTIR DE US$ 980,

(DBL - á vista)

8 dias / 7 noites+hotel+carro+aéreo
APARTIR Df US$ 1.290. (DBL-imlaJ
Ultima saída: 29/dezembro

NATAL E REVEILLON
Cdmmoi falfitr oftth fomBARIlOCHt. BUÍNOS AIRÍS,PATAGÔNIA, SANHAÇO,VlfiA OEL MAR, UGOS ANDINOS

C RI /JUROS I l'l MA DIJ. l.St h:
/.uciuno /• rcderico - <> noites ~ ilias c, Imln im lindo:

jan. e fev. suidas iodas as 4aJfiras CSS V.VV, DHL Inclui: passagemaérea Rio ÍUw Rio + traslados I nnitf fm Hucnos -\irc\.

CARNAVAL:
saídas garantidas:09, 11 e 12/fevereiro

PjgMinlo
parcrt.do com in
carlio de crédito: Am(U,wrnwfMW

Natal em Buenos
AiresePuntadelEste

8 dias / 7 noites de hotel +
traslados + City tour + aéreo
US$795, (DBL-á vista) fxDPD A nftD ASaída garantida: 19/dezMbro OPERADORA

FREEPASS

(021)237-1216
«*: 255-3740

Ptcofet em promoção pira Argentina, Uruguai e Chile —

@VARiO iS^ecoi

Caderno

Idéias
SABADO

JBno seu

OS MELHORES

CHEQUES DO

MUHDO

ESTÃO AQUI.

American Express, Tliomas

Cook, Visa e Citicorp.

Aceitos no mundo inteiro,

-os Travelers Cheques

Bamerindus garantem

seu reembolso imediato
"em caso de perda ou

-roubo. E você pode
:=adquiri-los antecipada e

—parceladamente. Consulte

;: o Telebanco Bamerindus:

::Í1'gue 078-800-3991,

~ aguarde alguns segun-

:: .dos pelo atendimento

:=pessoal e descubra
"à agência credenciada

. mais próxima de vocc.

Senhores, Passageiros

Turismo em lugares sagrados

Pergunta: Solicito endereço
e telefone de uma agência de tu-
rismo especializada em viagens a
Roma e lugares santos. O nosso
objetivo é encontrar uma solução
economicamente mais viável para
possibilitar a viagem de aproxi-
madamente 50 meninos e meninas
do Coral Laus Deo, do Colégio de
Aplicação da Universidade Cató-
lica de Petrópolis, convido pelo
Vaticano a se apresentar em Ro-
ma, em setembro de 1994. Beatriz
Balter Sanches, Petrópolis, RJ.

Resposta: Beatriz, pelas ca-
racterísiticas da viagem que você
tenta organizar, a Raptin Viagens
e Turismo (Rua Morais e Vale
111.221-3735) parece ser bastante

adequada. A agência é especiali-
zada em viagens e excursões de
cunho religioso.

Mas se você busca o menor
preço para viabilizar a viagem,
seria conveniente fazer uma pes-
quisa de mercado e verificar as
promoções oferecidas pelas agên-
cias de viagens, que normalmente
oferecem ótimos descontos nas
passagens aéreas.

¦ Informações sobre viagens e excur-
sões ao Brasil e ao exterior escreva para
o JORNAL DO BRASIL, caderno Viu-
gem, Av. Brasil 500, 6° andar. CEP:
20949-900, Rio de Janeiro, RJ. As car-
tas devem conter endereço, telefone e
idade, para possível confirmação, e po-
derão ser reduzidas de acordo com os
critérios da redação.

AMÉRICA DO SUL

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

w-ro
VARIO

Mais caliente impossível.
Buenos Aires

Passe grandes momentos na terra
do tango sem gastar mucha plataSaídas diárias, passagem aérea

de ida e volta
Punta dei Este

Aproveite o melhor de Punta dei Este
de uma vez só Os melhores hotéis, pas-sagem aérea ida e volta Saídas a

partir de ^1/12/93 (exceto reveillon)

Bariloche Plus
Se um programa por Bariloche jáé super bom, imagina também incluir
uma passada por Buenos Aires?

Saídas a partir de 22/12/93
Lagos Andinos

O circuito inclui Santiago, Portillo,
Vina dei Mar, Puerto Montt, Peulla,

Bariloche e Buenos Aires. Saídas todas
as 3a, 4°, sáb e dom

CARIBE
A opção mais refrescante do verão

Aruba Cancun
Você fica confortavelmente no Você vai ficar de boca aberta com a belezaHotel Holiday Inn, conhece as belezas de Cancun Além disso, nosso programade Aruba e ainda tem opcionais para inclui os melhores hotéis e vôos fretadosBonaire Saídas 04,11,18e25/01/94 Saídas 02,09,16,23e30/01/94

DISNEY
O mundo encantado da fantasia.

Os melhores hotéis e com guia a sua disposição desde a saída do Brasil, escritório
próprio em Miami e representante em Orlando.

Saídas a partir de 02/01/94 Consulte outros programas

HOTEL CASINOYACHTYGOLF CLUB PARAGUAYO
O melhorResortda América do Sul 

Equipes de lazer para crianças, acesso livre ao cassino,
shopping no hotel, campo de golf, jet ski, discoteca, 5 restaurantes,

bares, quadras poliesportivas, amplo e sofisticado spa
com sauna e massagens

COPA DO MUNDO 94
Faça sua reserva. Ingressos limitados.

Faça sua reserva Ingressos garantidos,os melhores hotéis sempre perto da seleção, assistência
total nos USA, guia especial, traslados do aeroporto para o

^G©CTUR-LINEAR

224-6167
Av Rio Branco, 134-10° andar

WorldCupUSM

AuthorizedTour Opera tor

T

¦
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Portobello, hotel de lazer do ano

Passeios de charrete à beira-mar ajudaram hotel a conauistar o prêmio, vencendo cinco mil concorrentes
LILIAN FERNANDES

lis prazeres do verão à beira-
¦ ¦ mar reunidos às atrações do
V/ campo. A justificativa do

Guia Brasil/1994 para a eleição do
Portobello como Hotel de Lazer do
Ano procede. Situado em Mangara-

«tiba, a 105 quilômetros do Rio e a
50 quilômetros de Angra dos Reis,"ò cinco estrelas fica entre o mar e a

.montanha, oferecendo atrações ti-
picas de um resort de praia ao lado

Ide atividades características de ho-
téis-fazenda.

A vocação do Portobello, um
dos quatro hotéis da rede Portotel,
é realmente a de hotel de lazer.
Concebido com sangue azul — é
cinco estrelas desde a inauguração,
há sete anos —, oferece dezenas de
opções de entretenimento, que in-
cluem da imprescindível piscina a
uma completa estrutura de lazer

-náutico. Uma fazenda com cavalos,
charrete, minizoológico e cachoeira
também integram o complexo. Co-
mo regalia maior, há ainda um qui-
lômetro e meio de praia particular.

Em meio a tantas atividades dis-
poníveis, foram as atrações da fa-
zenda anexa ao Portobello que con-
iribuiram decisivamente para que o
hotel figurasse com destaque no
guia da Editora Abril. Afinal, não é
todo dia que se passeia de charrete
à beira-mar.

A equipe do guia chegou a este
resultado depois de visitar mais de
5 mil hotéis. Como acontece todos
os anos, repórteres percorreram os
estabelecimentos e elaboraram rela-
tórios minuciosos, analisando itens
tão diversos quanto qualidade da
área de lazer, conservação dos equi-
pamentos e conforto dos aparta-
mentos.

Após uma pré-seleção, em mea-
dos de agosto, outros membros da
equipe voltaram anonimamente aos
hotéis que tinham chance de con-
quistar o título. Faziam exigências,
pediam comida de madrugada e

hservavam detalhes como a quali-'. ide da água da piscina. Por fim,
os relatórios elaborados a partir
das visitas foram reunidos e com-
parados. E, na soma, o Portobello
desbancou os adversários.

Praia tranqüila e segura
a seus pés. Passeio de
lancha, com visita a

ilhas. Passeio de cavalo
ou charrete até a
fazenda do hotel.

Recreação infantil.

Jet ski.

SfoiiiTiiiiil)

Tels.: (021) 512-3133 e (011) 258-8822.
Ou consulte seu Agentè de Viagens.

'4^!| 
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Os passeios de charrete no Hotel Portobello são uma atração extra e conquistaram definitivamente os hóspedes

Nomes famosos

o ano inteiro
Dá até para imaginar os nativos

executando seus rituais. A arquite-
tura e a decoração do Portobello
seguem o estilo das ilhas do Pacífi-
co Sul, a começar pelo telhado, to-
do coberto de piaçava. Na faixa dc
praia particular, coqueiros também
denunciam a tentativa dc captar o
estilo polinésio. Funcionários vesti-
dos com camisas floridas e aparta-
mentos ornados com cortinas e col-
chas com desenhos de araras
completam o ambiente.

São 86 apartamentos, sendo 10
suítes, todos com vista para o mar.
Os quartos do térreo têm saída di-
reta para a praia. Em compensa-
ção, 16 dos 50 apartamentos distri-
buídos^ entre o segundo e terceiro
pisos têm varandas convidativas.

Esse ambiente despojado e ao
mesmo tempo impecável mantém
uma taxa de ocupação de até 95%
na alta temporada. Nomes famo-
sos, como Luiza Brunet, Toquinho
e Nuno Leal Maia são presenças
constantes. Regina Casé, outra hii-
bilué do Portobello, descobriu o lo-
cal há cerca de três anos e costuma
viajar com o marido, Luiz. e a filha
Benedita, para repor as energias.
"Este é o lugar mais perto do Rio
em que você se sente fora da cida-
de", opina a atriz, que na terça-fei-
ra dia 30 participava do SPA erga-
nizado uma vez por mês por Ltgia
Azevedo no hotel.

Cachoeira e minizoológico, as atrações Indicações
Uma grande fazenda ocupava o terreno em

que hoje está instalado o Portobello. Como
herança do proprietário anterior, restaram 30
famílias, que ganharam a posse de suas casas
e se sustentam fornecendo queijo e leite para o
hotel. Da área total da propriedade, uma
extensão de três mil hectares manteve suas
características naturais e foi dotada de infra-
estrutura para receber os hóspedes ansiosos
por uma porção generosa de verde a menos de
uma hora e meia da cidade.

Nesta nova fazenda, a coqueluche do mo-
mento no hotel, os turistas têm duas opções
de passeio programadas. A primeira é uma
visita à cachoeira, na verdade uma sucessão
de pequenas quedas d'água que formam pisei-
nas e até banheiras de hidromassagem natu-
rais. Ao mergulhar na água límpida, que pode
ter até quatro metros e meio de profundidade,
dá para perceber o movimento de pequenos
lambaris em fuga, assustados com a invasão.

São seis quilômetros e meio do hotel até a
cachoeira. Os visitantes podem alugar charre-
tes, bicicletas, cavalos ou garantir seus lugares
na jardineira que leva até o local. Aos aman-
tes do trekking, resta ainda a opção de cami-
nhar. Mas fazer o acesso de carro está fora de
cogitação: "Isso descaracterizaria o passeio",
explica Baltazar Saldanha, gerente do hotel
há três anos.

O outro programa disponível interessa
mais às crianças. É o minizôo, que já tem
macacos, araras, papagaios, emas, antas, vea-
dos campeiros e tartarugas, além de uma
capivara e uma preguiça. O zoológico só será
inaugurado oficialmente na baixa temporada,
em março ou abril do ano que vem, quando
deverá exibir um total de 400 animais, mas já
garante a diversão dos turistas.

Como opções tradicionais de lazer, o Por-
tobello oferece sauna, piscina, sala de jogos,
mesas de carteado, dois restaurantes, duas
quadras de tênis, quadra de futebol, quadra
de vôlei de praia, gramado para recreação e
um quilômetro e meio de praia particular. A
faixa de areia pertence à Praia São Brás, que
no total mede quatro quilômetros. Em breve,
será inaugurado também um campo de pólo.

À noite, os hóspedes podem ouvir música
ao vivo no bar do lobby ou à beira da piscina.
No mesmo horário, o menor dos dois salões
de convenções do hotel, com capacidade para
70 pessoas, vira sala de televisão e cinema,
com um telào de 3m x 2m.

Não é só: o lazer náutico também é res-
ponsável pelo lote variado de alternativas.
Além de caiaque, windusrf, laser, jet ski, lan-
cha e esqui aquático, o Portobello organiza
passeios de saveiro, em que o roteiro varia de
acordo com o gosto do freguês. Pode-se fazer

um passeio de três horas até a Ilha Grande,
passar um dia circundando as ilhas de Itacu-
ruçá ou conhecer a Baia de Mangaratiba.

Os turistas que quiserem levar seus pró-
prios barcos podem atracar na marina do
hotel, que . abriga até 30 embarcações. As
diárias variam de USS 15, para um jet ski ou
uma lancha de 22 pés, até USS 150, para
lanchas de 60 pés. Mas nada como um passeio
a bordo do filé mignoii oferecido pelo hotel:
um iate luxuoso, com cinco suites e sala de
estar equipada com som a laser e vídeo. Para
passar o dia navegando, paga-se USS 1.500.

Parece caro, mas os hóspedes do Portobel-
Io, com raras exceções, podem pagar. 

"Nossa
clientela está da classe média alta para cima,
principalmente na classe A", informa Nilo
Sérgio Félix, diretor comercial do Portotel,
que além de famílias cariocas e paulistas,
costuma receber casais argentinos e alemães
aos borbotões. O mais novo empreendimento
para conservar a fidelidade dos hóspedes assi-
duos é o loteamento de 19 sítios, situados
dentro dos limites da fazenda. Lançado sem
alarde há dois meses, o projeto é um sucesso:
mais da metade dos lotes já está praticamente
vendido. O que atrai os compradores é a
possibilidade de usufruir da estrutura do hotel
livre do preço das diárias e confortavelmente
instalados em suas próprias casas.

Como chegar — O Portobello fiça
no km 47 da BR 101. em Mangará-
tiba, a aproximadamente I hora:e
15 minutos de carro do Rio.
Diárias — Até dois de janeiro,-a
diária para o casal em apartamento
duplo está saindo por USS ®,
com café da manhã. Com pensão
completa o preço sobe para USS
204: cada refeição custa USS 16.
Extras — O lazer náutico é pago á
parte. Paga-se USS 35 para andar
15 minutos de jet ski. USS 10 por
meia hora coni o laser ou com o
windsurf e USS 5 por 30 minutos de
caiaque. Para passar o dia inteiro a
bordo de uma lancha de 28 pés,
paga-se USS 340. O aluguel da lan-
cha de 32 pés sai por USS 370. Já o
passeio de saveiro custa USS 16 e
dura três horas. Também há taxas
para uso de charrete, jardineira. ca-
valos, bicicleta e quadra de tênis.
Os valores sào calculados em boli-
nluis, que o turista recebe em forma
de colar ao chegar ao hotel. Atual-
mente, cada bolinha vale USS 0.50.
Outra opção é um passeio de trem
pela Mata Atlântica, que custa USS
30.

WtMVEL SUPER PROMOÇÃO FIGUITUR

Reveillon
PARIS

8 dias

Apt° duplo

us$
1.730,00

Disney

NATAL/REVEILLON FLY&DRIVE
de 20 de Dez. Miami/Orlando
a 4 de Jan/94 13 noites

Apt° qdp Apt° qdp
u« 

1,790,00 
us$790,00

Todos os profos acima são Aéreo + Terrostre
CONSULTI-NOS SOBRE OUTROS PACOTES

221 -7736 & 507-2211

SPA LIGIA AZEVEDO
O lugar ideal para reciclar o corpo e a mente*****
Emagrecimento

Baixa do Colesterol

Combate ao Stress

Acompanhamento Médico

HOTEL PORTOBELLO
pacotes

7 a 14 dias
próximos períodos

17/01 a 30/01/94
21/02 a 02/03/94
14/03 a 23/03/94

Programe suas férias!

Informações (021) 255.7672-256.9889 Fax 2S6.93943 • ' iuca no. ucac.rau nau ar. mornos

|T J

com voce /
de corpo e alma

ESTA E UMA DAS MAIORES
ATRAÇÕES DA FtÓRBDA.,

gvarií n

. _

DESTINO
JAN 02 - MCO
JAN 15 - MCO
JAN 18 - MCO
JAN 24 - MCO
JAN 28 - MIA

RETORNO
JAN 14 • MIA
JAN 27 - MIA
JAN 30 - MIA
FEV 07 - MIA
FEV 09 - MCO

SAÍDAS ESPECIAIS

NATAL E REVEILLON CARNAVAL
DEZ 20 MIA - JAN 01 MCO FEV ÍO-MIA - FEV 19-MCO

¦P** 639,, ' 
.

FEV 08 MIA - FEV 23 MCO

FEV 20 MCO - FEV 27 MIA FEV 24 MIA - MAR 05 MCO

MIA=MIAMI / MCO=ORLANDO

W

TOP FANTASY
NATAL E REVEILLON

SAfDA DEZ. 20 ( 11 NOITES )2 Noites em Miaml/9 noites em Orlando
Incluindo: • Walt Disney Wolrd ®, Epcot Center, MGM Studlos, Busch
Gardens, Universal Studlos, Sea World, Pleasure Island • Citytour em

Mlaml • Traslados
• Assistência em hotéis e aeroporto «Gula saindo do Brasil • Seguro de

viagem • Café da manhã Americano em Orlando «Jantar de Natal • Festa
de despedida em Orlando *

Parte aérea + terrestre P/pessoa em apts quádruplo
À VÍSta~US$ 3Ls699y OU

US$ 299, + 20 x US$ 87,

FLY PRIVE
SAÍDAS: DEZ 20 E JAN 02,15 E 28

9 Noites em Orlando / 2 noites em Miami
12 Diárias de carro tipo geometro

com seguro PAI/CDW
Parte aérea + terrestre P/pessoa em apte quádruplo

À vista US$ 793, ou US$ 193,
+ 20 x US$ 38,

TOP FANTASY JANEIRO 94
SAÍDAS: 02,15,18 e 28 ( 11 NOITES )

2 Noites em Miaml/9 noites em Orlando
Incluindo: • Walt Disney Wolrd <m, Epcot Center, MGM Studlos, Busch

'• Gardens,
Universal Studios, Sea World, Pleasure Island • City tour em Miami •

\ Traslados • Assistência em hotéis e aeroporto • Gula saindo do Brasil
• Seguro de viagem

• Café da manhã Americano em Orlando • Festa de despedida em Oriando
Parte aérea ? terrestre P/pessoa em apts quádruplo

À vista US$ 1.499, ou
US$ 299, + 20 x US$ 75,

l(6|p
m <•

|l-' ieStfT * •

I

TOP FANTASY CARNAVAL
SAlDA: FEV 10 ( 8 NOITES )

2 Noites em Miami/ 6 noites em Orlando
Inolulndo: 3 dias na Walt Disney World ®, Universal Studios, Busch Gardens,

Sea World.» City Tour em Miami • Traslados • Assistência em hotéis e
aeroporto • Gula desde o Brasil

•Seguro de Viagem • Café da manhã Americano em Orlando
• Festa de despedida em Orlando

Parte aérea + terrestre P/pessoa em apfquádruplo

À vista US$ 1.543, ou
US$ 344, + 20 xUS$76,

TOP FLIGHT

TURISMO

Consulte seu agente de viagens
AV. RIO BRANCO. 123 S. 1309 E1310.

224-2626

FAX 224-1339

Plantno sábado de 9 às 12 h
EMBRATUn N" OO 591-00-41-6

ABAV N" 288
Parte Terrestre parcelada com:

Sfl
Dinrmflah B
Jiitmiaiiwul J
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LINHA EM MADEIRA

Mesap/ Máquina
Cerejeira c/ Rodízios

Armário Aço
1,50m * 0,90m * 0,32m
22.690,oo

ou
2 x 13.216.oo

Armário do 01 porta

19.990,oo
ou

2 x 11.644,00

2 x 6.401 ,oo

7.990,oo
ou

2 X 4.654,00

Lixeira
.690,00
ou

x 984,00

Cinzeiro
Pintado

3.990,00
ou

2 x 2.324,00

c/6Gavetas
22.890,00

ou
2 x 13.333,oo

Mesa Reunião
Redonda 1.20

9.990,00
ou

x 11.644,oo

Mesap/Telefone
Cerejeira c/ Rodizios

6.690,oo
ou

2 x 3.896,oo

i 8 VÃOS - 2.1.990 00 ou 2 « 14 556.00
(12 VÃOS - 35 990 00 ou 2 x 20.964.00' 16 VÃOS • 44.990 00 ou 2 * 25 206.00

LIMHA EM AC O0

Armário Balcão
2 Portas Cerejeira

9.990,00
ou

x 11.644,oo

c/ 3 Gavetas
1.990,00

OU
x 6.984,00

Arquivo Aço
c/ 4 Gavetas

23.990,00
ou

2 x 13.974,00

Estante de Aço
c/6 Prateleiras
com reforço nas bandejas,

6.590,00
ou

2 x 3.838,00

Armário Estante Cerejeira Belo
29.990,oo
ou 2 X 1 7.469. i0
Armário Estante
Cerejeira Indarma
22.990,oo
ou 2 x 13.391,oo

4 VÀOS - 19 990 00 ou 2 x 11.644.0
6 VÃOS ¦ 31 990 00 ou 2 « 18 634 00
6 VÃOS - 37.990.00 ou 2 x 22.129.00

M
LOJA 1

R. Bnr3o do Bom Rotiro, n? 53
Engenho Novo — Tol.: 201-0101

LOJA 2
R. Bar3o do Bom Rotiro, n? 141

Engonho Novo — Tol.: 531-9380

LOJA 3
R. Alfredo Barcoloa, ri? 744

Olaria - Tels.: 590-6695 » 260-623G
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Secretaria 

^""T 
Cadeira Presidente

2 x 4.304,oo Cadeira Fixa ^—"¦'j1**^ 2 x 9.022,oo fe.

Secretaria Lisa 2.690,cc/ ^
P .. c. 3.190,oo 6.490,00 fmJjL* ou \ _^=============::==CCadeira Fixa ,,,, i--rSSi '¦—-==:===^^
Quadrirnhria °" ® 2 x 1.566.00Uu'itincul.ida 2 x -| ,8 5 8 00 2 x 3.7 8 0,oo r 

\

2 x 4.828.00 9.990,00 ou 2 x 5.819,00

EM TECIDO J

VERMELHO ^ 

^

0.590^00 I T 7.690,00 c/Regulagem j Mesa p/Micro > I

°u' 12xio.304.oo 19.990,oo I 11.990,oo
x 6.168.00 § 1 ou \ ou

2xii.644.oo ¦ 2 x 6.984,00
Cadeira Presidente 

~~~ "" Cadeira 
F,xac/flegulagem J«% 1O.69O.00 ,.

24.590,00 f 1 f ;"!.»§,: 01. I
I' OU HfflP 2 x 6.226,00
\| 2 * 14'323'00 f

Cadeira Secretaria

r.ri_ira '' Cadeira Fixa CADEIRAS EM TECIDO
c/Regulagem0' jJT- 'T^n' ^PRETG. 

CINZA, VERMELHO

21.990,00i9i9o'o° 

^yVlTKAWA

LOJA 1
R. BarSo do Bom Retiro, n?53

Engenho Novo — Tel.: 201-0101

LOJA 2
R. Bor3o do Bom Retiro, n? 141

Engenho Novo — Tel.: 581 9380

LOJA 3
R. Alfredo Barcelos, n?744

Olaria — Tols.: 590-6695 » 260-6236



a Mesbla tem mais Natal pra 
você*

- Rallye
A vista

Total

9.S00,
5.591,*

11.182.

2 - Resgate Aéreo
A vista 7.500,
O 4.414*
Total 8.828,

3 - Show Aéreo
A vista 9.500,
O 5.591,*
Total 11.182,

4 - Balde duplo pequenoLEGO
A vista 4.900,
O 2.884 *
Total 5.768,

5 - Balde pequeno
para meninas
A partir de 3 anos.
A vista 3.900,
RD 2.296*
Total 4.592.

6 - Mala Basic pequena
A partir de 5 anos.
A vista 4.800,
o 2.825,*
Total 5.650,

7 - Conjunto Basic
A partir de 3 anos.
Avista 1.700,
O i.oo i,*
Total 1002.

8 - Patrulha Krysto
Avista 390,

CIDADE)

ESPfíCIfíL* | Castelo < fímn

9 - Ilha dos Bandidos
A vista 4.990,
O 2.937,*
Total 5.874,

10 - Abutre do Mar
A vista 6.900,
IH| 4.061,*
Total 8.122,

11 - Ice Planet VX
A vista 4.600,
DD 2.708,*
Total 5.416,

12 - Torre Assombrada
Avista 1.900,

13 - Leão do Mar
A vista 13.900,
O 8.181,*
Total 16.362,

Estes e

diversos

outros

modelos

LEGO,

você

encontra

na Mesbla.

PAGUE EM

2X
1 i H T n A D A +

1 CHEQUE EM 30 DIAS

TUDO PM VIR VOCl FILIZ.

A

matm
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1 CHEQUE EM 30 DIAS

I - Prancha abdominal
Wcider ou Body Way
À vista 7.900,
O 4.650,*
Total 9.300.

2 - Aparelho Wcider
ou Body Way
À vista 19.900.
m u.712,*
Total 23.424.

3 - Mesa de Ping-pong
Raquetes, rede c bola
não incluídas
SPEEDO
À vista 24.900,
DBD 14.654*
Total 29.308,

4 -Patins Roller Skate
Importado
À vista 9.990,
O 5.880,*
Total 11.760,

O par

5 - Patins de Bota
CANION
À vista 8.900,

5.238,*
Total 10.476,

O par

6 - Patins Reguláveis
CANION
À vista 3.240.
IED 1.907,*
Total 3.814.

O par

7 - Mesa de Botão Oficial
SPEEDO
À vista 19.900,
O 11.712,*
Total 23.424,

8 - Bola dc Futebol
SHEMSV
À vista 4.690.
O 2.76!,*
Total 5.522.

Bola de Futebol
de Salão
SHEMSV **&
À vista 4.290,
O 2.525,*
Total 5.050,

Procurc nossa equlptdc vandas • faça na horao seu Cartfto Mesblâ.

Ct FELIZ.

Promoção válida até 10/12/93, limitada ao estoque da loja. Após esta data, as mercadorias voltam aos seus preços normais. Não vendemos poratacado. Quantidade limitada por cliente. Os preços à vista deste encarte são válidos somente para pagamento em dinheiro ou cheque.
A forma de pagamento I +1 significa I entrada em dinheiro ou cheque +1 cheque a ser depositado 30 dias após a compra. Este encarte é parteintegrante dos jornais: Estado de Minas, Jornal do Brasil. O Globo. Folha de São Paulo. Diário do Grande ABC. Correio Popular, Folha de São Paulo(Regional

Nordeste), Vale Paraibano. A Tribuna. Gazeta do Povo. Jornal de Piracicaba. Correio do Povo. Folha de Londrina, Zero Hora e Diário Popular. Edição de 08/12/93.

17 - Bicicleta Kalalinry 1010
Importada
À vista 49.900.
O 29.367,*
Total 58 734.

13 - Bicicleta Bizztrai!
Aro 20
TEKCICLC
À vista 22.900.
BH 13.477,*
Total 26.954.

,<r \ A

$

I 6 - Bicicleta Tekway
Aro 26. 18 marchas CL
TEKClClO
À vista 40.900,
O 24.070,*
Total 48 140.

10 - Luva de Goleiro
ADIDAS
Importada
À vista 2.990.
Dl 1.760,*
Total 3.520,

O par
I I - Bola de Basquete

PENALTV
À vista 3.900.
na 2.296,*
Total 4.592.

12 - Tabela de Basquete
BIG jOR
Avista 1.190,

15 - Bicicleta Ban Cross
Aro I 3
BANDEIRANTE
À vista 10.500.
BO 6.180*
Total 12.360.

14 - Bicicleta Gatinha
Aro 12
BANDEIRANTt
À vista 11.500.
IHl 6.768,*
Total 13.536.© 
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