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Artistas na folia
Durante Ires dias, modelos e atores

trocam os estúdios pelo espaço aberto
do Sambódromo, passarela e palco onde
chegam a desfilar por até quatro escolas
de samba, embora — como alguns
admitem — sequer saibam sambar. O
importante é participar. E sc exibir.

(Páginas 25 a 27)

O Carnaval na tela
Páginas 8, 28 e 29

Baby, Xena e a moda
Páginas 6 e 7

Vez de Malu homem
Página 4

Idéias
liNSAIOS Sí LIVROS

Carnaval de DaMatta
O antropólogo Roberto DaMatta lança

novo livro dc ensaios, com destaque para
o Carnaval. Há seis anos nos Estados

Unidos, ele analisa 
"o 

poder mágico" da

música carnavalesca e afirma que a

marcha Mamãe eu quero exprime 
"o 

que
lodo mundo quer fazer no Brasil: mamar

em alguém, no Estado ou no emprego".

wm—j^ ¦'~"-^.'^^ir 1 Feijoada e mais desfile
0 sábado dc Carnaval terá como atrações a 2a

parte do desfile das escolas do Grupo le a feijoada

do Amaral, no Resumo da Ópera. Ontem, a fuga

do Rio congestionou as estradas. (Págs. 14 c 15)

De Niro e Coppola no Rio
O desfile das escolas de samba e

algumas das festas da cidade estào

no roteiro dos astros de Hollywood —-

o ator Robert De Niro c o cineasta

Francis Ford Coppola.—, que
chegaram ontem ao Rio. (Caderno B)

Governo cancela

contrato da IBF

para 
6raspadinha'
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Junqueira pede
devassa na

conta de Zélia
O procurador-geral da República,

Aristides Junqueira, pediu ao Supre-

mo Tribunal Federal (STF) a que-
bra do sigilo bancário da ex-mjnis-

tra da Economia Zélia Cardoso de

Mello. Junqueira quer também que
Zélia volte a ser interrogada sobre
suas ligações com PC Farias. (Pág. 4)

Salário nas

estatais vai

ser reduzido
O presidente Itamar Franco

anunciou que a redução do teto dos
salários nas empresas estatais não se
restringirá a presidentes e diretores e
alcançará também os demais funcio-

nários. A redução ficará a cargo da
Secretaria da Administração Fede-

ral. {Negócios e Finanças, página 7)

Aumento dos

servidores é

Inflação em

4 anos atinge

os 28.000%
O corte de três zeros na moeda terá

pouco efeito prático. Da última mu-
dança em 1989 para cá, os produtos
ficaram, em média, 28.000% mais ca-
ros. 

"Seria 
como dar banho numa

criança que se suja a toda hora", diz o
economista da PUC Gustavo Franco.

(Negócios e Finanças, página I)

A Caixa Econômica Federal pu-
blicou ontem no Diário Oficial edi-

tal de licitação para escolher o no-

vo fornecedor dos bilhetes para a

loteria instantânea, a utspadinha, e

cancelou contrato firmado no go-
verno anterior pelo qual o grupo
IBF, Indústria Brasileira de For-

mulários, fornecia os cartões com

preços superfaturados, dentro do

esquema montado por Paulo César

Farias, conforme denúncia de Pe-

dro Collor de Mello, irmão do ex-

presidente Collor.

Em 20 meses, o grupo IBF, que
também no governo passado com-

prou a TV Manchete, jornais e uma

revista semanal, chegou a produzir
5 bilhões de bilhetes da raspadiníúi.

Por determinação do ministro da

Justiça, Maurício Corrêa, as denún-

cias de envolvimento do dono da

IBF, Hamilton Lucas de Oliveira,

com o esquema PC serão investiga-

das pela Polícia Federal. As denún-

cias foram encaminhadas ao minis-

tro no dia 17, pelo deputado federal

Augusto Carvalho (PPS-DF). As

extrações da loteria instantânea II-

carão suspensas até a escolha do

novo fornecedor dos bilhetes, mar-

cada para 30 de março. (Página 4)

REGISTRO

Geraldo Alves
1934 f1993

Ferido em

acidente cie

trânsito na

última

segunda-feira, cm
Campos, o

humorista

morreu ontem às
I6h40cserá

sepultado hoje às

I5h, no cemitério

São João Batista.

(Pág: Í6)

Carlos A. Strazzer
1945 f 1993

Marco Antônio Cavalcanti
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Carioca
da gema
Tido como

carioca tipico,

Evandro Mesquita
— 

que está nas

telas em Não quero
falar sobre isso

agora—aponta a

praia como o

melhor lugar da
cidade.

A lei que concede aumentos médios

de 18% aos servidores federais por
conta da reclassificação nas tabelas de
vencimento foi sancionada ontem, sem

vetos, pelo presidente Itamar Franco.

Além do reajuste, a lei estabelece que os

servidores receberão seus salários até o

último dia útil de cada mès. (Página 5)

<%
È CARRO E MOTO

Por mais
segurança
O governo estadual,

a Yamaha c a

revenda

Moto-Mundi, dc

Petrópolis, preparam
campanha para
orientar os

motociclistas sobre

normas de

segurança no

trânsito (Pagina 1)

Classificado
Super Econômico JB.

^0.000,
Neste sábado e na 29 feira de carnaval, o Jornal do Brasil recebe seu anúncio classificado. Mas atenção para a cronometragem: das 8 às 12 horas. LigU8 580-i
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Estilo de Itamar vai

dando bom resultado

Está 
aprovado o esti-

lo de convivência e
articulação do presiden-
te Itamar Franco com o
Congresso. A aprovação

do ajuste fiscal, que vi-
nha sendo tentado desde

os tempos do professor
Antônio Kandir e que
foi longamente negocia-

do por Mareilio Mar-

quês Moreira, demons-

trou que a associação do

governo com os parla-
mentares abriu o cami-
nho para a reforma tribu-
tária da qual o ajuste é
apenas uma antecipação
de emergência. Por aí
também se verifica que,
sem ter um programa ex-

plícito, Itamar segue as li-
nhas da política dita de
modernidade, que tem
nessa reforma e na priva-
tização duas molas mes-
trás. Por coincidência
Franco Montoro Filho
revelou que o presidente
recomendou rapidez na
venda das estatais.

A recomendação do

presidente terá obedeci-
do menos à adesão de
Itamar à filosofia do

programa do que à rejei-

çào aos abusos detecta-
dos no interior dos emi-

: rados em que se trans-

formaram algumas da-

quelas empresas. E o em-

penho total pela apro-
vação do ajuste vincula-

se à falta de alternativa
verificada pela equipe
econômica quanto aos

problemas de caixa. A
batalha final do Senado,
com o esplêndido resul-
tado para o governo, de-
ve ter sido ajudada pela
incompetência com que
a Fiesp decidiu entrar no

problema. Sem oportu-
nidade e sem método os
empresários paulistas ex-

puseram-se a uma derro-
ta que uma boa assesso-
ria política teria evitado.

O presidente vai to-
cando seus assuntos
com boa resposta ao seu
método experimentalista

e pragmático. Aceitando

por conveniência politi-
ca o confronto com as
elites, Itamar percebe
que está tocando num

ponto sensível da emo-

ção popular. E isso o

ajuda. Claro que quan-
do ele diz que felizmente
as elites em breve serão
reduzidas não expressa
um conceito estimulante
numa sociedade carente
de boas elites intelec-
tuais, empresariais, ope-
rárias e principalmente
políticas para enfrentar
seus problemas e tentar
resolvê-los competente-
mente. A carência de

quadros de elite é um dos
dados mais negativos da
realidade do país.

Mas Itamar já deixou
claro que não abando-
nará seu modo de enca-
rar os fatos e de reagir a
eles ainda que dê a fre-

quente impressão de
simplicidade e de falta
de conhecimentos ade-

quados para avaliações
mais amplas. Suas de-
monstrações de mau hu-
mor e de irritação com
seus ministros e outros
auxiliares satisfazem o te-
lespectador e o leitor de

jornal, naturalmente in-
clinados a identificar cul-

pas e culpados. Por eh-

quanto o presidente só se
deparou com dois proble-
mas, os pedidos de de-
missão de Gustavo Krau-
se e de Dorothéa
Werneck, que não assimi-
laram o papel de bode
expiatório.

Já o bom do Paulo
Haddad, antigo profes-
sor de Economia de Ita-
mar, tem-se resignado
com as reprimendas e as
impaciências do presi-
dente. Afinal ambos de-
vem ter discutido e ava-
liado oportunamente a
retirada dos três zeros
do cruzeiro, há muito
antecipada pelos jor-
nais. A intolerância de
Itamar, fruto de irrita-

ção que talvez fique na

pele, deve ter para o mi-

nistro um sentido quase
folclórico, logo fácil de

assimilar. Mas para

quem não desfruta dessa

intimidade mineira ou

da tolerância senatorial,

como o outro ministro

Haddad, o da Saúde,

não deve ser nada fácil

trabalhar com este pre-
sidente da República.

Como ficará o ajuste
O ajuste fiscal será vo- Tribunal de Justiça. O

tado em segundo turno,

de acordo com a previ-
são do Senado, no dia 9
de março, devendo repe-

tir-se, e na mesma medi-

da, a vitória do governo.
Na próxima semana ha-
verá sessão somente na
5a e na 6a-feiras e nesses

dois dias correrá o prazo

para apresentação de no-
vas propostas de emen-
das, razão pela qual os
líderes deverão voltar a
Brasília.

Pelos entendimentos

ocorridos neste final de
semana apenas uma
emenda será acolhida, a

que suprime a ação dire-

ta de interpretação de lei

federal pelo Superior

presidente do Supremo
Tribunal, ministro Syd-
ney Sanches, em carta ao
senador Josafá Marinho,
fez ver a inconveniência
de se atribuir ao STJ
competência normalmen-
te da alçada do Supremo.
Permanecerá todavia a
avocatória 

pelo Supremo
das ações diretas de cons-
titucionalidade.

Tornou-se pacífico o
entendimento de que des-
taques supressivos não
importam em devolução
da proposta de emenda à
Câmara dos Deputados.
Essa é uma questão im-

portante para o governo,
que lem urgência na vi-

gência do ajuste.

Parlamentaristas rejeitam a cédula
Frente pretende recorrer ao Supremo contra modelo proposto para o plebiscito

CHRISTIANE SAMARCO

BRASÍLIA

— Os parla-
mentaristas

vão recorrer

ao Supremo

Tribunal Fe-

deral contra o

modelo da cédula do plebiscito,
definido pelo Tribunal Superior
Eleitoral anteontem. 

"Não 
pode-

mos voltar ao século passado com a
monarquia absolutista", protestou
o presidente da Frente Parlamenta-

rista Ulysses Guimarães, senador
José Richa. Os parlamentaristas
nào aceitam a declaração do minis-
tro Paulo Brossard, que admitiu a
validade dos votos que venham a
ser dados simultaneamente à mo-
narquia e ao presidencialismo, já
que só existe uma Frente Monár-

quica e ela quer um rei no sistema

parlamentarista. 
"Monarquia 

ab-
solutista é só com o rei Momo, no
carnaval", garantiu o jurista Mi-

guel Reale Júnior, que apresentará

uma consulta ao STF na quinta-fei-
ra.

Mais do que incomodados com
a remota possibilidade de restaura-

ção da monarquia absolutista, os

parlamentaristas estão inconforma-

dos com o modelo da cédula do

plebiscito. Quem for partidário da
Frente Ulysses Guimarães terá que
votar duas vezes, e em diagonal. No
lado esquerdo da cédula, deverá as-
sinalar um X na opção República -

a número 2, colocada abaixo da
monarquia. No lado direito. X e,
desta vez, no quadrinho de cima —

o número I, onde está o parlamen-

Rtcliajeme "
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tarismo. Ensinar o eleitor a votar
na monarquia ou no presidencialis-
mo republicano será bem mais fá-
cil. A Frente Monárquica dirá que
basta assinalar sempre o número I.

A Frente Presidencialista pregará o
voto no número 2.

"Nós 
vamos ter que ensinar o

eleitor a marcar 2 e 1. na primeira e
na segunda metade da cédula, res-

pectivamente. Isto é confuso",

queixou-se Richa ao líder do gover-
no no Senado, Pedro Simon

(PMDB-RS). Parlamentarista, Si-
mon emendou, reclamando que as

pesquisas eleitorais revelam que no
caso de opções múltiplas em uma
mesma cédula, as pessoas ucubam
marcando só uma vez, Se a tendên-
cia se repetir no plebiscito de 21 de
abril, boa parte do eleitorado pode-
rá nem expressar sua opinião sobre
o sistema de governo, assinulando
apenas sua preferência entre Mo-
narquia e República. "A 

eleição
maior fica à esquerda da cédula,

por tradição", reconhece o assessor
da presidência do TSE, Luiz Fer-
nando Valls. Ainda assim, o asses-
sor garante que o TSE está trunqui-
lo quanto à definição da cédula,

porque o Congresso teve tempo su-
ficiente para chegar a um acordo,
antes de recorrer ao tribunal.

O ministro Paulo Brossard alega

que colocou primeiro as opções so-
bre a forma de governo, deixando
os sistemas (parlamentarismo e pre-
sidencialismo) para a segunda me-
tade da cédula porque é nesta or-
dem que o texto constitucional se
refere ao plebiscito. Na consulta ao
TSE, os parlamentaristas vào per-
guntar se os votos na monarquia

presidencialista serào válidos para
a monarquia ou nulos. E também
não se conformam com a colocação
das opções na cédula. Eles conside-
ram que a eleição maior é entre o

parlamentarismo e o presidencialis-
mo que, por isto mesmo, deveriam
vir em destaque, à esquerda da cé-
dula.

PT manterá oposição cerrada a Fleury
SÃO PAULO — Já é consenso e

questão fechada. Os 13 deputados
do PT na Assembléia Legislativa
vão continuar fazendo oposição
cerrada ao governador Luiz Antô-
nio Fleury Filho, do PMDB, sem
nenhuma chance de amenizaçào à
semelhança do que ocorreu em re-
laçào ao presidente Itamar Franco.

"Fleury 
é sinônimo de quercis-

mo, não há nenhum tipo de partici-
paçào possível nessa administra-

çào", avisa o líder da bancada, Luiz
Carlos da Silva, adiantando uma
posição que será oficializada na
próxima sexta-feira, ao final de um
seminário para avaliar as relações
do PT com o governo estadual.

Depois de uma semana de dis-
cussão, os deputados concluíram

que precisam ampliar a oposição a
Fleury e fazer repercutir na socie-

Para o PT, Fleury é quercismo

dade as denúncias e pressões que o

governador nào deixa ecoar fora da
Assembléia Legislativa. "Somos 

vi-
timas constantes do rolo compres-
sor do governador do PMDB, que é

um refém de Orestes Quércia e nào
dá o menor sinal de querer se livrar
dele", afirma o deputado petista
Rui Falcão.

Em busca de repercussão exter-
na, a bancada do PT decidiu con-
centrar seu poder de fogo em três

pontos que considera mais vulne-
ráveis da administração — o fun-
cionalismo. as estatais e os servi-

ços sociais. Os petistas brigarão

pelos salários dos servidores, de-
fenderào o fortalecimento das em-

presas públicas e denunciarão a
deterioração dos setores de saúde,
educação e segurança.

"Há 
deputados que acreditam

na possibilidade de Fleury se eman-
cipar de Quércia, mas essa análise

política acabou se curvando à força
da evidência que aponta exatamen-
te o contrário", disse Rui Falcão.

"Nào 
podemos esquecer a respon-

sabilidade de Fleury no Carandiru

(o massacre de lll detentos pela
Polícia Militar, em outubro), o blo-

queio da Assembléia Legislativa e o
controle do Tribunal de Contas do
Estado", argumenta o deputado.

Apesar do consenso, o líder da
bancada nào descarta o diálogo, se
ele for importante para resolver

problemas de interesse do povo."Se 
for preciso, vamos conversar

com o Fleury, mas sempre depois
de debater com a sociedade. Esse
debate inclui os adversários. Vamos
procurar a CUT, mas também as
CGTs e a Força Sindical", anuncia
Luiz Carlos da Silva.

Os petistas consideram essa am-

pliação do debate como um "salto

qualitativo" na forma de fazer opo-
sição.

Salário dos vereadores

de Itajaí causa protesto
FLORIANÓPOLIS — A seção ca-

tarinense da Ordem dos Advogados
do Brasil, a Associação Comercial e
Industrial e mais uma dezena de
entidades de Itajaí, a 100 quilôme-
tros da capital, iniciaram ontem
uma campanha ostensiva contra o
aumento de 400% dos salários dos
vereadores este ano. Em março, ca-
da vereador da cidade vai ganhar
CrS 90 milhões. Os protestos come-

çaram com uma panfletagem nas
ruas centrais, enquanto a OAB im-

petrou ação cautelar no fórum, so-
licitando a anulação do reajuste.

A indignação popular contra o
aumento dos salários dos vereado-
res vem desde o final do ano passa-
do, quando foi aprovado. Mas,
nesta semana, foi iniciada uma
ofensiva generalizada. Além da ba-
talha judicial, as entidades de classe
convocaram a população para uma

reunião ampla, no dia 24 próximo,
às 18 horas, para a discussão de
novas formas de protesto.

O presidente da OAB em Ita-

jaí. Marco Antônio Cachei, con-
sidera descabida a justificativa
dos antigos vereadores, que apro-
varam o aumento alegando que a
Lei 197/92 — que vinculava os
salários dos vereadores aos dos
servidores públicos municipais —

era inconstitucional.

Os vencimentos dos vereadores
de Itajaí, que no ano passado gira-
ram na faixa de 10 salários mini-
mos. dispararam em 1993. Em ja-
neiro, eles receberam CrS 35
milhões. Ontem o juiz da Ia Vara
Cível, Romeu Junkec, concedeu li-
minar proibindo o aumento, mas a

presidência da Câmara anunciou

que vai recorrer.

Marajá vira 'fantasma'

CUIAUÁ — Os 24 deputados de
Mato Grosso aprovaram esta se-
mana um polêmico decreto legisla-
tivo, proposto pela mesa diretora,

que dá nova estrutura organizado-
nal à Assembléia Legislativa, extin-

guindo cargos e criando outros. Há

grande expectativa depois que o
presidente Humberto Bosaipo

(PFL), em nome da "modernidade

e austeridade", anunciou a demis-
sào de até 200 dos 982 servidores da
casa, começando pélosfantasmas.

Numa reunião com todos os ser-
vidores. Humberto Bosaipo evitou
tocar num assunto que agita os
bastidores da Assembléia, a exis-
tência de pelo menos meia dúzia de
funcionários com remuneração que
chega ao dobro de um deputado.

hoje 59 milhões. Tais marajás são
funcionários que estào próximos da
aposentadoria e já ocuparam vários
cargos de chefia. Um deles, Jerôni-
mo José Teixeira Neto, 59 anos de
idade e 32 de serviço na Assembléia
ficou indignado. O cargo que ocu-

pou até ontem, secretário de Recur-
sos Humanos, assim como outros
cinco equivalentes, foi extinto pelo
decreto legislativo. "Vou 

ganhar
CrS 117 milhões mensais para ficar
em casa. já que fui colocado em
disponibilidade. Isso não é nenhum
mérito, mas um verdadeiro castigo

para quem dedicou toda a sua vida
ao trabalho legislativo. Não precisa
nem de spray para identificar esse
fantasma. Ele está aqui. ao vivo",
disse ele.

b Maranhão quer
tentar reeleição

por Pernambuco

Com 
a queda do governo

Collor, Roraima perdeu o
atrativo para alguns dos seus
aliados que, em dificuldades
eleitorais, 

pensavam em disputar
ali as próximas eleições. É o caso
do senador Ney Maranhão

(PRN-PE), que ontem anunciou
a desistência de concorrer á ree-
leiçào por aquele estado, onde já
começara a articular sua candi-
datura baseado na condição de
líder do governo no Senado que
ostentava no período Collor.

Um dos principais integran-
tes da tropa de choque, grupo
formado por parlamentares que
defendiam Collor durante o mo-
vimento pelo impeachment, Ney
resolveu disputar as eleições em

Luiz Antônio —21/1/92

Maranhão: 
"Calvamacho"

Pernambuco mesmo. Acaba de
contratar uma agência de publi-
cidade para realizar pesquisas a
fim de analisar suas chances.
"Eu 

quero saber se sou tubarão
branco, o mais poderoso e temi-
vel, o tubarão lixa, que assusta
mas perde para o outro, ou se
sou cobra d'água, aquela que
não morde nem ameaça", disse
ao Jornal do Commercio.

Uma possível rejeição do elei-
torado pernambucano, pelo
apoio incondicional que deu a
Collor, nâo o amedronta, por-
que, segundo ele, "o 

eleitor gos-
ta de cabra macho", daqueles

que 
"nào 

traem os amigos em
nenhuma hipótese". Nas últimas
semanas, porém, Ney vem dan-
do seguidos sinais de simpatia

pelo governo Itamar. como a de-
fesa que fez no Senado do ajuste
fiscal. "Misture 

mas nào con-
funda. Eu estou apoiando é o

programa do governo Itamar ,

que é o mesmo de Collor". justi-
ficou, acrescentando que Itamar
tem em seu gabinete uma foto-

grafia em que os dois estão se
abraçando.

Além da pesquisa já enco-
mendada, Ney — que, seja em
Brasília, na China (onde já este-
ve a convite do governo) ou no
interior de Pernambuco, está
sempre vestido de terno branco
de linho inglês e sandálias de
couro de veado — conta que
para a sua campanha alugará
um helicóptero já batizado de
"boi 

voador". Ressalva que o
nome não é nenhuma alusão ao
Morcego Negro de PC Farias,
mas ao apelido que tem em Per-
nambuco, de 

"velho 
boiadeiro",

pela sua origem de fazendeiro.
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Itamar 
"desaparece" 

no carnaval
JL Brasília^-Josemar Gonçalves

ei Presidente tem

convites mas não

revela aonde irá

Q ambódromo, no Rio, Juiz de
O Fora, em Minas, ou a barraca
O Bêbado e a Equilibrista, em
Olinda? Bem-humorado, o presi-
dente Itamar Franco anunciou
ontem, ao chegar ao Palácio do
Planalto, que vai "desaparecer"

no Carnaval, mas admitiu que
tem essas três alternativas, negan-
do-se enfaticamente a revelar qual
irá escolher ou se ficará em sua
residência oficial no Lago Sul.

Itamar afirmou, pedindo o tes-
temunho visivelmente meio sem
graça de seu secretário de Impren-
sa, Francisco Baker, que através
do ministro-chefe do Gabinete Ci-
vil, Henrique Hargreaves, fez um
acordo com a Abert (Associação
Brasileira das Emissoras de Rádio
e Televisão) e com os diretores
dos grandes jornais para que a
imprensa fique longe dele no Car-
naval. Os jornalistas credenciados
no Planalto retrucaram que des-
conhecem tal acordo, mas Itamar
assegurou que ele existe.

Barraca — O presidente in-
formou ter recebido convite do
líder do governo na Câmara, de-
putado Roberto Freire (PPS-PE),
para ir a uma barraca (uma espé-
cie de palanque) para assistir ao
carnaval de Olinda. A barraca a
que se referiu Itamar, batizada de
O Bêbado e a Equilibrista, é arma- Itamar provou que parede estava torta, mas consolou o pedreiro

da todo ano na Praça da Preguiça
freqüentada maciçamente pela

esquerda pernambucana. A bar-
raca é uma tradição no Carnaval
olindense, com cerveja, batidas e
cachaça. Itamar silenciou quando
indagado se aceitara o convite de
Freire.

O presidente limitou-se a de-
clarar que era "um raciocínio ló-
gico, bem lógico" a tese desenvol-
vida por um jornalista de que
poderia passar pelo menos um dia
no carnaval do Rio, já que, em
correspondência ao prefeito César
Maia, lhe dissera ser impossível
passar lá todos os dias do Cama-
vai.

A suspeita dos repórteres que
cobrem o Planalto de que isto
pode ocorrer foi reforçada pela
sua informação dos horários de
desfile da Portela, sua escola de
samba favorita, e da Mangueira,
sua segunda preferida. No jogo de
"esconde-esconde" armado pelo
presidente com os jornalistas, ele
se negou, igualmente, a confirmar
se poderia ir para Juiz de Fora.

'Sumiço' —"A partir das
16h de hoje (ontem), até a tarde
da quarta-feira de Cinzas, nem
vocês me encontram e nem eu
encontro vocês, nem vocês me
vêem e nem vejo vocês", propôs o
presidente aos jornalistas creden-
ciados no Planalto, sob protesto
deles, corrigindo posteriormente o
início do horário da suposta tré-
gua para 18h, em função de atra-
sos nos despachos de ontem.

Presidente não se esqueceu da engenharia

O presidente Itamar Franco
reviveu ontem de manhã os tem-
pos em que foi engenheiro-de-
campo, em Juiz de Fora (MG).
Ao visitar, de surpresa, as obras
de ampliação do comitê de im-
prensa do Palácio do Planalto,
desconfiou de que uma das pare-
des estava torta, resolveu bater
prumo (verificar se a parede está
reta) com um dos pedreiros e, ao
constatar que sua desconfiança ti-
nha fundamento, consolou-o:

"Não faz mal. A diferença, a gen-
te tira na massa".

Itamar foi informado pelo pre-
sidente do comitê de imprensa,
jornalista Leandro Fortes, do jor-
nal gaúcho Zero Hora, e pela ar-
quiteta Maria Dalva Alves, dire-
tora de Instalações e Obras do
Palácio do Planalto, de que a liei-
tação para a obra, feita em três
cartas-convite, fora cancelada por
suspeita de conluio entre as em-

preiteiras. Além do alto valor co-
brado pelas construtoras—acima
de Cr$ 1 bilhão —, as três apre-
sentaram preço semelhante. Op-
tou-se então pelo aproveitamento
do pessoal do Planalto, licitando-
se a compra de materiais não exis-
tentes no Palácio. Com isso, espe-
ra-se uma economia de CrS 620
milhões.

Depois, ouviu do engenheiro
responsável, Paulo Tarnovvsky,
que o cronograma da obra está

em dia, faltando 53 dias para a
conclusão. A ampliação do comi-
tê, aprovada pelo arquiteto Oscar
Niemeyer, destina-se a abrigar os
fotógrafos e cinegrafistas. Mesmo
já tendo experimentado, em de-
zembro — e achado ruim — o
cafezinho servido no comitê de
imprensa, o presidente atreveu-se
ontem a pedir café, desta vez sem
açúcar, e voltou a reclamar: "Está

ruim. Como vocês sofrem aqui".

Empresário

começará a

se ouvido
PORTO ALEGRE — O sena-

dor Pedro Simon (PMDB/RS),
líder do governo no Senado, dis-
se ontem que, por determinação
do próprio presidente Itamar
Franco, o ministro-chefe do Ga-
binete Civil vai iniciar na próxi-
ma quarta-feira o diálogo com
empresários paulistas e gaúchos
sobre todas as questões relacio-
nadas com o IPMF. "O 

governo
está aberto ao diálogo desde ou-
tubro do ano passado, quando
enviou ao Congresso Nacional o
projeto de reforma fiscal, onde
estava embutida a adoção do
imposto", afirmou.

Ele lembrou que a aprovação
do ajuste fiscal pelo Senado, an-
teontem, ainda terá o segundo
turno de votação. "Teremos um
período de regulamentação para
o aperfeiçoamento do novo im-
posto, que faz parte da política
fiscal provisória e não da defini-
tiva, que o governo pretende fa-
zer", disse Simon.

Itamar Franco viu ontem"um bom sinal" na aprovação
da reforma fiscal no Senado, em
conversa com jornalistas."A reforma que está sendo
votada é provisória. O país vai
entrar numa revisão constitucio-
nal em breve e, aí sim, ela é que
vai permitir trazer o imposto
único ou estabelecer que impôs-
tos serão eliminados. É preciso
entender que este governo tem
menos de dois anos", concluiu
Itamar.

Fiesp aponta

falha no IPMF
SÃO PAULO — Para o presi-

dente da Federação das Indús-
trias de São Paulo, Carlos Edu-
rado Moreira Ferreira, o projeto
do IPMF, mesmo tendo sido vo-
tado na última quinta-feira no
Senado por 66 votos a oito, ain-
da poderá voltar à Câmara. Se-
gundo ele, apesar do consenso
dos senadores, há um detalhe no
projeto que passou despercebido
até agora, mas deverá ser alvo de
debate na próxima votação do
dia 9 de março: as avocatórias
que foram incluídas no meio do
texto, permitindo ao governo
chamar qualquer lei de constitu-
cional, desde que obtenha o aval
do Superior Tribunal Federal.

Com isso, todas as ações na
Justiça contra o Finsocial, o
próprio IPMF e outros impôs-
tos cairiam por terra, sem pas-
sar pelo Supremo. "Não vejo
viabilidade deste dispositivo
passar sob o aspecto jurídico.
Os senadores José Paulo Bisol
(PSB-RS) e Josaphat Marinho
(PFL-BA) estão atentos ao pro-
blema e deverão convencer os
outros a impedir que as avoca-
tórias passem". O fato, acredi-
ta, poderia atrasar ainda mais a
aprovação do imposto.

da Carta

Se depender da influência do
presidente da Câmara, o regimento
interno da revisão constituiconal
estará pronto antes do dia 5 de
outubro. Sua proposta é entregar a
uma comissão mista paritária de
deputados e senadores a tarefa de
elaborar um anteprojeto de regi-
mento interno, que seria aprovado
na primeira sessão da revisão. Sua
intenção é agilizar os trabalhos pa-
ra que terminem em 31 de maio de
1994, a fim de sobrar tempo, nos
meses seguintes, para a campanha e
as eleições de presidente, governa-
dores e parlamentares.

A partir de março, Inocêncio vai
anunciar, todo início do mês, uma
pauta com 200 projetos para ser
discutida, em seguida, com os lide-
res partidários. Seu objetivo, com
isso, é permitir que cada deputado
saiba se seu projeto vai ou não ser
encaminhado e votação—e em que
data, para que o parlamentar possa
se preparar com antecedência. No
dia 2 de março, Inocêncio vai inau-
gurar a instalação de terminais de
computador em todas as 13 comis-
sões permanentes da Câmara. Sua
intenção é informatizar totalmente
a Câmara durante os dois anos na
presidência da Casa.

Inocêncio 
quer direitos fora
J3. Brasília — Gilberto Alves

ITAMAR GARCEZ
BRASÍLIA — A Constituição de

1988 já está "envelhecida", na opi-
nião do presidente da Câmara, de-
putado Inocêncio Oliveira (PFL-
PE), e "deve ser modificada". Dis-
posto a influir no processo de
revisão constitucional, programado
para começar em 5 de outubro,
Inocêncio acha que há excesso de"detalhismo e corporativismo" na
Carta e pretende eliminar algumas
das garantias sociais aprovadas pe-
los constituintes no capitulo Da
Ordem Social, como, por exemplo,
a licença-paternidade. "Isso é as-
sunto para uma lei ordinária", opi-
nou o deputado, que, no entanto, se
declara favorável a "essa conquista
dos trabalhaores".

Inocêncio, que vai brigar para
entregar a presidência do processo
de revisão a um deputado — e não
a um senador, como pretende o
presidente do Senado, Humberto
Lucena (PMDB-PB) — quer limi-
tar ao mínimo a intervenção do
Estado na economia. Nessa área,
ele cita como exemplo a possibili-
dade de autorização a empresas es-
trangeiras para explorarem o sub-
solo, "excetuando os materiais
estratégicos". Inocêncio planeja
também "acabar com as restrições
aos investimentos estrangeiros".

Comissão

vai apurar

denúncias
BRASÍLIA — O ministro da

Justiça, Maurício Corrêa, resol-
veu ceder às pressões do gover-
nador Antonio Carlos Maga-
lhães, da Bahia, e solicitou uma
auditoria externa para apurar as
denúncias de irregularidades na
LBA daquele estado. Por deter-
minação expressa do presidente
da República, Corrêa solicitou à (
presidente da LBA, Leonor '
Franco, que constitua uma co-
missão isenta para investigar 'os
dados da auditoria preliminar
que constatou falhas técnicas •
nos convênios firmados entre a
entidade e as prefeituras de Re-
manso, Boa Vista do Tupim e
Sítio do Quinto.

Um único integrante da nova
comissão de inquérito, Aloísio
Tadeu Oliveira, procurador da ¦
LBA no Rio de Janeiro, faz par-
te dos quadros tecnicamente vin-
culados ao Ministério do Bem
Estar Social. Os demais, Rui
Carlos de Barros Monteiro e
Paulo Claber D'Àjus pertencem
a outros órgãos da administra-
ção Federal: o primeiro trabalha
na Advocacia Geral da União e
o segundo é analista financeiro
da secretaria de controle interno
(Ciset) do Ministério da Justiça.
A portaria foi assinada ontem e .
já no próximo dia 26 os inte- ij
grantes da comissão viajam para
a Bahia.

O objetivo da viagem é de.
investigar se realmente houve li-
beração de recursos do Ministé-
rio do Bem Estar Social.

Juiz proíbe.

uso do trevo

de Mahif
SÃO PAULO — O juiz da 3a

Vara da Fazenda Pública, José
Márcio do Valle Garcia, concedeu
ontem uma liminar proibindo o'
uso do símbolo da administração
Paulo Maluf em São Paulo, um
trevo de quatro folhas num vaso
estilizado. De acordo com o juiz, a,
utilização do logotipo é inconsti-
tucional porque a Constituição
vela o uso de qualquer símbolo
que caracterize promoção pessoal
na administração pública. Durán-
te sua campa-
nha para a pre-
feitura pau-
listana, Maluf
usou como
propaganda o
trevo com qua-
tro folhas com
os dizeres "Boa
sorte São Pau-
lo". A proibi-
ção do símbolo
malufista foi
obtida através
de uma ação
popular do ve-
reador Mauri-
cio Faria (PT). 

Arquivo'

No carnaval

o Carrefour vai estar fechado

na segunda e na terça

Mas reabre na 
quarta 

das 8:30 ãs 22 horas.

Carrefour <f§4

Rio de Janeiro a r
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Caixa suspende encomendas à empresa acusada de participar do esquema PC e
BRASÍLIA — A Caixa Econômica Federal |M ma— m

Empresa divulga
" suspendeu as encomendas de loteria instantânea,
°' íi raspãjinha, à Indústria Brasileira de Formula-' " rios (IBJg e publicou, ontem, no Diário Oficial,' edital de licitação pública para contratação do

novo fornecedor de bilhetes. A abertura das"'|iropostas está marcada para o dia 30 de março.
O aviso de que o contrato com a IBF não será"¦renovado no próximo dia 17, quando se encerra' :'ó contrato de 20 meses assinado em julho de 91'"l'oni o grupo paulista, foi enviado pelo presiden-
té da CEF, Danilo de Castro, ao empresário•"'Hamilton Lucas de Oliveira na última segunda-

/'feira, dia 15. A renovação, por período igual ou'" inferior ao atual, poderia ocorrer sem licitação,'¦ mas a Caixa desistiu da parceria devido às de-"'"rtuncias de envolvimento da IBF com o esquema
PC.

Após encontro com Danilo de Castro, o depu-
:. tado Augusto Carvalho (PPS-DF) informou que

v o governo não fará novas extrações da loteria
instantânea até que seja conhecido o novo forne-

>,,cedor de bilhetes. Segundo Carvalho, o presiden-
. • te da CEF garantiu que 

"em hipótese alguma, a
zL Í.BF fará novas emissões de raspadinha". O depu-
...tado disse ainda que o "resíduo" de bilhetes
H-impressos pela IBF ainda em poder da Caixa não

.será utilizado. Ele acrescentou que Danilo de
Castro calcula que a IBF esteja cobrando seis
vezes mais caro pelos bilhetes do que seu preço
no mercado internacional.

Milheiro — A Caixa pagou em janeiro Cr$
662.893,48 por milheiro de bilhetes da loteria
instantânea. O preço dos bilhetes é reajustado
trimestralmente, de acordo com a variação do
índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). A
preços atualizados, a Caixa pagou á IBF Cr$ 564
bilhões por 851 milhões de bilhetes impressos nos
últimos 19 meses, em 13 extrações. A última

""¦•extração, com 30 mil bilhetes colocados no mer-
cado, é a Trinca cios Bilhões, cuja renda será

-ii.utilizada pelo programa de crédito educativo do
• Ministério da Educação. As próximas duas ex-

«.trações em favor do MEC serão feitas pelo novo
,,, fornecedor.

Mesmo sem consultar Danilo de Castro, o
...assessor de imprensa Wagner Pinto desmentiu"Sue o presidente da Caixa tivesse dito ao depu-

lado que a IBF não fornecerá mais os bilhetes."Se a IBF preencher os requisitos necessários ela"Vai 
participar da licitação", disse Wagner. Ele'"'hegou 

ainda que a CEF pretenda inutilizar o
( !"residuo" de bilhetes, impressos e pagos, em

poder das agências do banco nas capitais e no""interior do país. 
"Não seria uma decisão inteli-rrr'gente."

pl$$f ififl

llifilll m
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Danilo de Castro recebeu denúncias

Segundo ele, o oficio da CEF ao proprietário
da IBF informando que não há mais interesse
pelos produtos da empresa "significa 

quase dizer
que não vamos renovar o contrato". Ainda de
acordo com o assessor, Danilo de Castro decidiu
não renovar o contrato com a IBF em dezembro,
dois meses após sua nomeação para o cargo.
Desde então, a assessoria jurídica prepara o
edital de licitação. O deputado Augusto Carva-
lho enviou ontem ao ministro da Justiça, Maurí-
cio Corrêa, uma série de denúncias contra a IBF
e seu proprietário, Hamilton Lucas de Oliveira:
superfaturamento de bilhetes da raspadinha; con-
trabando de bilhetes da raspadinha (já autuado
pela Receita Federal); abuso de poder econômi-
co; corrupção ativa e formação de quadrilha.

nota e se defende
SÃO PAULO — O grupo IBF, que já produziu

5 bilhões de bilhetes de raspadinha, divulgou
ontem nota defendendo-se das denúncias de su-
perfaturamento de suas atividades. Segundo a
nota, a IBF participou em 1990 de uma "das
mais severas concorrências" já realizadas pela
CEF para o fornecimento dos cartões de raspadi-
nha, tendo sida qualificada, na ocasião, devido à
melhor técnica apresentada na produção e ao
melhor preço. As críticas quanto ao preço do
produto — levantadas pela primeira vez por
Pedro Collor de Mello, acusando-o de ser seis
vezes maior do que o praticado no exterior —
são rebatidas no texto sob a alegação de que o
faturamento é feito com base na data dos pedi-
dos, sofrendo com isso uma defasagem de até
cinco meses. O valor médio do milheiro dos
cartões seria, informa a nota, de US$ 51,27.

De acordo com a diretoria do grupo, o preço
dos cartões não poderia ser, ainda assim, igual
ao praticado no exterior. "Não 

parece justo
ignorar-se que, em outros países, o produto já
existe há 20 anos com larga economia de escala,
multiplicidade de fornecedores e equipamentos e
retorno do capital investido", argumenta. O gru-
po alega também ter sido auditado pela Price
Waterhouse, pelo Tribunal de Contas da União e
pela Secretaria Nacional de Direito Econômico,
ligada ao Ministério da Justiça.

O grupo IBF, que possui 11 gráficas no mun-
do todo, passa atualmente por grandes dificulda-
des financeiras. Os salários dos funcionários de
suas empresas estão atrasados e o pessoal está
em greve.

H A Polícia Federal vai investigar as denúncias
de que Hamilton Lucas de Oliveira, proprietário da
Indústria Brasileira de Formulários (IBF) teria vin-
culações com o esquema de Paulo César Farias.
Por determinação do ministro da Justiça, Maurício
Corrêa, a Polícia Federal vai apurar as denúncias
do deputado Augusto Carvalho (PPS) e, dependen-
do dos resultados das investigações, será aberto
inquérito.O objetivo é confirmar a veracidade das
informações de ligação entre a IBF, PC, Fernando
Collor e Lafayete Coutinho, que, segundo o depu-
tado, tinham objetivos políticos corruptos que resul-
taram em lesão aos cofres públicos. A denúncia foi
encaminhada ao ministro no dia 17 e detalha cada
uma das irregularidades ou atos de corrupção.

Ia 

'raspadinha'

abre licitação para novo fornecedor

Junqueira 
pede 

a STF

fim do sigilo de Zélia
 _ r. . ^-v I iii7 I nnni —BRASÍLIA — O procurador-

geral da República, Aristides Jun-
queira, pediu ontem em despacho
enviado ao ministro Néri da Sil-
veira, do STF a quebra do sigilo
bancário da ex-ministra da Eco-
nomia Zélia Cardoso de Mello e
de seus ex-assessores Sérgio Ortiz
Nascimento, João Carlos Camar-
go, Pedro Melão, Cid Pimentel,
José Max Alves e Luiz Otávio
Boaventura Pacífico. Junqueira,
aprovando exposição do subpro-
curador Cláudio Fontelles, solici-
ta ainda que Zélia seja novamente
inquirida para prestar esclareci-
mentos sobre seu envolvimento
com Paulo César Farias.

Em seu despacho, Junqueira
aponta os relatórios dos procura-
dores ítalo Fioravante e Odím
Ferreira, que estabeleceram, atra-
vés do depoimento de João Carlos
Camargo, o real envolvimento da
ex-ministra na obtenção de favo-
res pecuniários advindos do Es-
quema PC, concluindo que os au-
tos do processo devem ter como
sede originária o STF, fórum
competente para processar ex-mi-
nistros de Estado. "Não só o de-
poimento que transcrevem, mas
provas há, nos autos, que concre-
tizam o mencionado envolvimen-
to", transcreve Junqueira em seu
despacho.

O Ministério Público solicita
ainda ao STF a inquirição de Ana
Cristina Braga Martes, que teve
suas despesas pagas na Academia
de Tênis de Brasília como servi-
dora pública, embora provas do-
cumentais mostrem que Ana Cris-
tina não teve seu nome
encontrado no cadastro dos servi-
dores do Ministério da Economia."Deve a autoridade policial escla-

noticiário

rcccr em que condição Ana Cristi-
na esteve em Brasília, fazendo o
quê, para quem, por qual perío-
do", sugere.

Junqueira e Fonteles pedem
ainda que sejam inquiridos o ex-
chefe de gabinete de Zélia Sérgio
Nascimento; José Max Reis Al-
ves, ex-assessor de Zélia; Jorge
Bandeira de Mello, sócio de PC
na Brasil Jet e, também, o gerente
do Banco Rural em Brasília, sr.
Reis, para que esclareça as razões
de ter procurado José Max Alves
e seus vínculos com Jorge Bandei-
ra.

»lt «

Cr$70 
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Sete inquéritos 
prontos

BRASÍLIA — A Polícia Federal
vai encaminhar à Justiça Federal
após o Carnaval as conclusões so-
bre mais sete inquéritos instaura-
dos para investigar o pagamento
de propinas por empresários e usi-
neiros ao esquema de corrupção
montado por Paulo César Farias
e, também, sobre o envolvimento
de funcionários da Central de
Medicamentos (Cerne), Compa-
nhia Nacional de Abastecimento
(Conab) e da Caixa Econômica
Federal (CEF) traficando influên-
cia na liberação de verbas dos três
órgãos.

"Os companheiros que estão á
frente dos inquéritos devem indi-
ciar empresários que pagaram
propinas por corrupção ativa e
funcionários públicos que se locu-
pletaram com recursos do esque-
ma PC por corrupção ativa",
adianta um delegado.

Dois dos sete inquéritos ainda
não concluídos estão na fase final
de investigação: o comandado pe-
Io delegado Euclides Rodrigues
Filho, sobre o envolvimento dos

usineiros do Nordeste com o es-
quema PC, e o inquérito sobre a
Conab, que é chefiado pelo dele-
gado Galileu Pinheiro. Os outros
referem-se á atuação de PC Farias
na Caixa Econômica e seu contra-
to com o Credicard, a ação da
empreiteira Norberto Odebrecht
pagando propinas a PC a título de"assessoria fiscal" e o envolvi-
mento de PC com as empresas
mineradoras.

O delegado Euclides Rodri-
gues Filho indiciou Paulo César
Farias em 14 inquéritos e tem
aprofundado as investigações so-
bre as relações dos usineiros do
Nordeste com a quadrilha do ex-
tesoureiro de campanha de Fer-
nando Collor. Indicados direta-
mente pelo presidente do inquéri-
to-mãe, delegado Paulo Lacerda,
os seis delegados destacados para
comandar os 14 inquéritos des-
membrados para investigar a
atuação do esquema PC junto aos
empresários e usineiros têm rece-
bido instruções para agilizarem a
conclusão.

Madame vai sambar

li Mulher de PC

desfila na escola

Rosas de Ouro
ü ntre os cerca de 3.700 in-
J-_/tegrantes da escola de
samba paulista Rosas de Ouro,
campeã do ano passado, que
defenderão na avenida o enre-
do Calendário, estará uma per-
sonalidade ilustre. Nada me-
nos que Elma Farias, mulher
do empresário Paulo César Fa-
rias, sócio de falcatruas do ex-
presidente Fernando Collor e
que está indiciado em dez in-
quéritos policiais.

Não é a primeira vez que
Elma Farias desfila pela escola
da Freguesia do Ó, bairro da
Zona Norte de São Paulo. Se-
gundo o carnavalesco da esco-
la, Tito Arantes Filho, a mu-
lher de PC sai pela escola há
quatro anos. "Este ano ela está
sendo esperada de novo", con-
firma Tito. Embora a escola
confirme a presença de Elma
entre seus componentes, ele
não revela em que ala sairá
Elma Farias. "Ela não quer

que a gente revele", explica
uma componente da escola.

Junto com Elma, vai desfi-
lar sua irmã, Elia Pereira, que
também participa da escola há
quatro anos. Segundo sambis-
tas, elas participaram dos últi-
mos ensaios. A Rosas de Ouro
será a penúltima escola a desfi-
lar. Ontem, a escola fez os últi-
mos preparativos. Teve um
trabalho inesperado: a chuva-
rada que transformou a cidade
num caos também atingiu o
barracão da escola, próximo à
Marginal do Tietê. Nenhum
carro alegórico, no entanto, li-
cou danificado.

¦
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Goldman e a família eiifmuafmn durante seis ZZs as pflr 150 mil brasileiS

De Sã© Paulo ao Rio 
pela 

Via crucis'

Ministro na Via
Dutra constata
situação precária
JORGEMA irreLÕT

E| 
e bermuda jeans, camiseta

Uzu1, sandálias franciscanas
e com seu inseparável cachimbo,
o ministro dos Transportes, Al-
berto Goldman, ontem, ás 7h30,
ainda com o rosto meio amassa-
do, saiu de seu apartamento, em
São Paulo, dirigindo seu próprio
carro, uma Caravan 4.I/S, mode-
lo 92. Acompanhado da mulher,
Deuzeni; e dos lllhos, Paula, de 14
anos, e Flávio, de 11 anos, parecia
pronto para antecipar a folia car-
navalesca em algum clube. Nada
disso.

Goldman, principal responsa-
vel pela conservação das estradas
federais, decidiu viajar para o Rio
de Janeiro passando por uma ex-

periência vivida diariamente por
cerca de 150 mil brasileiros e bem
menos alegre que o carnaval: a-
venturar-se pelos 405 quilômetros
da Via Dutra.

O envelhecimento precoce da
Dutra — ela só tem 42 anos e
parece mais uma anciã — não
chegou a provocar cenas do clás-
sico televisivo Férias frustradas,
de Harold Ramis, também ficou a
léguas do glamour de uma viagem
pela americana Routf 66. Basta-
ram dez minutos de Dutra para o
ministro Goldman assistir a uma
tragédia diária no viaduto de Vila
Maria, na saída de são Paulo.

Obra abandonada — Uma
fila de oito motoristas trocava os
pneus furados dos carros, em fila
no acostamento. A causa: bura-
cos. O ministro dá uma olhadinha
e passa direto.

Em São José dos Campos, de-
pois de 97 quilômetros de estrada,

o ministro pára e mostra as obras
abandonadas de duas vias margi-
nais á Dutra. "Esse é o trecho
mais dramático, está congestiona-
do", admite Goldman. O chama-
do Rctào da Morte, 15 quilôme-
ti os entre Jacareí e São José, onde
contabiliza-se boa parte das 500
mortes anuais na Dutra, a sinali-
zação é quase zero.

A próxima parada é em Morei-
ra César, distrito de Pindamo-
nhangaba. Goldman procura um
sinal de obra. "Aqui devia ter
uma obra, um canteiro, qualquer
coisa, pois uma construtora rece-
beu milhões para fazer uma obra
aqui", diz. Em Aparecida do
Norte, depois de passar por três
postos de pesagem de carga desa-
tivados, Goldman lamenta: "Os
caminhoneiros preferem a Rodo-
via dos Trabalhadores á Dutra
porque sabem que aqui não tem
fiscalização."

Seis horas de viagem e chega
ao fim da Dutra. "Estou cansa-
do", reclama "Essa estrada virou
símbolo do desgoverno dos últi-
mos anos no país, a deterioração é
enorme", afirma.

G O edital de concessão de ser-
viço público para obras na Rio-
São Pauloserá publicado até o
fim da primeira quinzena de mar-
ço. A empresa privada que se in-
teressar em reformá-la gastará,
calcula o ministro Alberto Gold-
man, USS 150 milhões — USS
27 milhões a menos do que a
primeira etapa da Linha Verme-
lha. A empresa terá o direito de
explorar o pedágio da Dutra por
um período determinado. O mi-
nistro organiza nos próximos
dias o seminário Painel do des-
perdício, para identificar obras
inacabadas e definir prioridades.

JORNAL DO BRASIL
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? Num trabalho inédito, a Se-
cretaria de Segurança Pública de
Pernambuco e o Centro Brasilei-
ro da Criança e do Adolescente
lançaram ontem uma cartilha
que ensina policiais civis a agi-
rem de acordo com o Estatuto
da Criança e do Adolescente. O

menor

üvrinho será distribuído a mais
de 160 delegacias. A SSP quer
evitar que policiais prendam me-
nores indevidamente e os enca-
minhem para delegacias, quando
o estatuto só permite prisão em
flagrante e encaminhamento a
delegacias especializadas.

Luiz Carlos dos Santos

Inamps vai exonerar cerca de mil

s Somente os funcionários em cargo de confiança serão demitidos após a extinção"—— ———  r> • . Wilson Podrosa — 21/6/85NaiinnMimniui vm,wIo r» «r» o. ,1 „~ J _ i —ii mm iriH íiiiMHm i i—m i f' ¥if wt 0Oazola, quando sera apresentado aMAURF.N RO.IAIIN
BRASÍLIA — Os funcionários do

Inamps em cargos de confiança no
regime de DAS, cerca de mil, serão
exonerados após a extinção do ór-
gão. Os servidores que trabalham
em funções administrativas nas
coordenadorias do Instituto em to-
do o país serão transferidos para o
INSS, Receita Federal e outros de-
partamentos públicos do governo
federal. Essas são algumas das me-
didas que estão sendo acertadas pe-
lo grupo de trabalho criado pelo
governo para preparar a extinção
do Inamps. Embora oficialmente o
prazo de 30 dias dado à comissão
para apresentar um projeto de ex-
tinção do órgão tenha começado
ontem, com a publicação de porta-
ria no Diário Oficial, as reuniões de
trabalho começaram há 10 dias.

Durante esse período os técnicos
do Ministério da Saúde e Secretaria
da Adminstração Federal pensa-
ram em várias medidas para aco-
modar os 96.727 servidores do
Inamps. Como a maioria (72 mil)
dos funcionários, já foi transferida
para os estados e municípios com a
implantação do Sistema Único de

Saúde, o presidente do Inamps,
Carlos Mosconi, não vê maiores
problemas na questão trabalhista."Os servidores terão assegurados
todos seus direitos adquiridos", ga-
rantiu Mosconi. Segundo ele, os
únicos prejudicados serão os sem
vínculo empregatício em cargo de
confiança que serão demitidos.

SUS - o presidente do
Inamps disse que depois da extin-
ção todos os servidores passarão
para a folha de pagamento do Mi-
nistério da Saúde e continuarão
sendo pagos pelo governo federal
até o ano 2.026 quando o último irá
se aposentar. Segundo Mosconi, o
atraso na implantação do SUS no
Rio de Janeiro será a maior difieul-
dade para terminar com o Inamps.
Ele contou que estão sendo estuda-
das formas para solucionar o pro-
blema o mais rápido possível.

Uma das idéias é dividir as res-
ponsabilidades pelo sistema de saú-
de através de uma co-gestão entre
governos federal, estadual e muni-
cipal. Os técnicos do Inamps mar-
caram para depois do Carnaval
uma reunião com secretário muni-
cipal de Saúde do Rio, Ronaldo

proposta. "Nossa intenção e sair
fora o mais rápido possível dessa
responsabilidade de administratar
os hospitais", confessou Mosconi.
Se o sistema de co-gestão for aceito,
serão propostas pelos técnicos do
Inamps medidas para que o gover-
no federal abandone a co-gestão
gradativamente, repassando a ad-
ministração aos estados e municí-
pios. Em todo o país, ainda não
foram integrados ao SUS nove hos-
pitais, 17 postos de saúde do Rio e
um hospital na Bahia.

Patrimônio — O patrimônio,
outro fator importante na extinção
do Inamps, ainda continua desço-
nhecido pela direção do órgão.'Mosconi acha que até o fim de
março terá nas mãos um levamento
completo de todos os bens imóveis
do instituto. Ele esclareceu, no en-
tanto, que a questão do patrimônio
não irá prejudicar o processo de
extinção do órgão. "Será nomeado
um liquidante que ficará com esse,
encargo", explicou. Parte dos imó-
veis deverá ser vendido e outros
repassados a órgãos federais.

Garimpeiros cobram indenização
—— Boa Vista — Critica de Manaus/Alex LarlislanJorlando i \RIAS »  ''Wlll^lü^llHiirTiTTffWirailTnTrwrimTrnwminnfflMBrriiiiniwimii» „ . .ORLANDO FARIAS

BOA vista — Cansados e ía-
mintos após 30 horas de viagem, os
45 garimpeiros brasileiros presos
durante 17 dias na Venezuela ânúii-
ciaram ao chegar, á Oh 15 de ontem
em Boa Vista, que vão pedir indeni-
zação da União pela perda de mais
de um quilo de ouro tomado por
militares da Guarda Nacional vene-
zuelana. Enrolado a uma bandeira
brasileira e falando em nome do
grupo, o garimpeiro Paulo Silas da
Silva Reis, 29 anos, disse que a ação
vai ser patrocinada pela União Sin-
dieul dos Garimpeiros da Amazô-
iiia.

"Fomos 
presos e roubados den-

tro do território de nosso próprio
país por um Exército estrangeiro e
a responsabilidade pelo sumiço de
nossos pertences passa a ser do go-
verno brasileiro", argumentou o
garimpeiro, que perdeu 250 gramas
de ouro.

O líder da União Sindical dos
Garimpeiros e empresário José Al-
tino Machado recepcionou, junto
com deputados roraimenses, os 45
brasileiros na barreira policial so-
bre o Rio Caumé. a oito quilôme-
tros de Boa Vista. Ele previu que os

garimpeiros vão ter êxito na ação.
por entender que a incursão dos
militares venezuelanos foi irregular
e causou prejuízos ao país.

Os 45 brasileiros chegaram re-
clamando muito da alimentação
servida na prisão, somente pão e
café. "Uma comida pra cachorro",
protestou Ermínio Pereira de San-
tana, que mora na Bahia seis meses
e no verão procura ouro em garim-
pos da Amazônia.

Humilhação — Os garimpei-
ros disseram que foram humilhados
durante toda a viagem de regresso
ao Brasil, sendo obrigados a se
identiiicar a cada barreira policial.

Na chegada a Boa Vista, os ga-rimpeiros tinham também um bra-
sileiro para denunciar. Trata-se de
um amazonense, conhecido apenas
como Nélson. que percorre a fron-
tejra vestido com uma farda do
Exército brasileiro, passando-se

por oficial, segundo
garantem. Nélson
identifica a localiza-
ção dos garimpeiros
e informa aos ofi-
ciais da Guarda Na-
cional da Venezuela.
Por esse trabalho, o
brasileiro estaria ga-
nhando mil bolíva-
res por mês, o equi-
valente a CrS 2,3
milhões.

O índio baré José
França da Silva, de
30 anos, residente
em São Gabriel da
Cachoeira, disse que
vai pedir, junto com
os outros 15 índios
presos, que o gover-

no brasileiro casse a cidadania de
Nélson. "Ele virou um traidor da
pátria", diz o baré, que se queixouda "indiferença" da Funai, que se
negou a ajudar os índios presos
porque eleles não eram aldeados e,
portanto, não estão sob a tutela da
fundação.

Os 45 brasileiros disseram quenão vão desistir do Pico da Nebli-
na. onde outros 2 mil garimpeiros
mineram ouro.
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Presidente sanciona o

reajuste de servidores
BRASÍLIA — O presidente Ita-

mar Franco sancionou ontem a
lei que concede aumentos médios
de 18% ao funcionalismo público
federal em função da reclassifica-
ção nas tabelas de vencimentos.
Com a sanção sem vetos, os servi-
dores públicos passarão a receber
os salários até o último dia útil de
cada mês ainda este ano. O artigo
6o da lei determina a antecipação
do pagamento, mas o presidente
não quis dizer quando isto acon-
tecerá. "Não é para já, mas esta
mudança tinha de ser feita para
padronizar o pagamento", disse
Itamar. Os funcionários públicos
do Legislativo e Judiciário rece-
bem no último dia útil. No Exe-
cutivo, o pagamento é no dia 2.

A reclassifícação beneficia es-
pecialmente os servidores de nível
superior, que subiram até três ní-
veis na tabela. Cientistas do
CNPq e professores receberão
30% de aumento. Em março, o
governo fixará o índice de anteci-
pação a que o funcionalismo terá
direito, como ocorre com o setor
privado. O percentual ainda não
foi definido e depende da arreca-

dação do Tesouro e da aprovação
do ajuste fiscal.

Jornada — Os 350 mil servi-
dores federais que trabalham pelo
sistema de horário corrido de seis
horas e não quiserem retornar á
jornada de oito horas não correm
mais o risco de terem seus salários
reduzidos em 25% no próximo
contracheque, conforme determi-
nou no mês passado o secretário
do Tesouro Nacional, Murilo
Portugal. A ministra da Adminis-
tração, Luiza Erundina, decidiu
ontem que não haverá qualquer
alteração de salário ou de jornada
de trabalho de servidor até que o
assunto seja debatido no início de
março com a Coordenação Na-
cional dos Servidores Públicos.

A decisão da ministra foi co-
municada ao secretário Murilo
Portugal, que 110 dia 21 de ja-
neiro enviou telex a todos os
dirigentes dos órgãos públicos,
proibindo o sistema de jornada
reduzida e alertando-os de que
seriam responsabilizados pelo
pagamento a maior aos servido-
res que praticam essa jornada já
a partir de fevereiro.

Igreja Católica divulga

texto do novo eatecisnío

CLÁUDIA BOECHAT
BRASÍLIA — Os novos princí-

pios do catecismo da Igreja Cató-
lica demoraram, mas estão pron-
tos para terem sua linguagem
adequada às peculiaridades de ca-
da cultura. O livro — que na edi-
ção francesa tem mais de 600 pá-
ginas — está pronto e não se
restringe a listar mandamentos e
sacramentos. Faz uma leitura mo-
derna dos ensinamentos cristãos,
tratando até de corrupção, ho-
mossexualismo e greve. "O docu-
mento demorou sete anos para ser
feito e nove para ser redigido",
contou D. Albano Cavallin, arce-
bispo de Londrina e responsável
pelo setor bíblico-catequético da
CNBB (Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil).

Ele explicou que para elabora-
ção do livro, 1.900 bispos de todo
o mundo responderam a várias
perguntas e foram ouvidos ainda
40 peritos 110 assunto. "Não é
uma lista de pecados novos, como
inicialmente a imprensa interna-
cional colocou. É uma exposição
sistemática e orgânica de tudo que
se relaciona com a fé e a moral",
disse D. Albano, acrescentando
que não se trata de um documen-
to para crianças. "Foi feito para
todas as idades e para ter sua
linguagem adaptada de acordo
com a cultura onde a cataquese
for feita", esclareceu.
Alguns pontos novos no catecis-
mo que constam no livro:
@Greve — Entre as respon-
sabilidades dos chamados "lio-
mens de empresa" está a de dar
um justo salário aos trabalhado-
res. A greve é considerada como"moralmente legítima, quando é
um recurso inevitável".
^ Previdência — "É in-

justo não pagar a Previdência e as

taxas estabelecidas pelas autúri-
dades legítimas".

Ecologia — Os homens
de empresa são responsáveis tam-
bém pela 

"recuperação econômi-
ca e ecológica de suas operações.
E3 Homossexualismo —

O documento considera que os
homossexuais "não escolheram
essa condição" e que 

"ela consti-
tui uma espécie de prova" e, por-
tanto, eles "devem ser acolhidos
com respeito e delicadeza, evitan-
do qualquer discriminação injus-
ta". Mas acrescenta que os I10-
mossexuais também "são
chamados a realizar a vontade de
Deus na sua vida", isto é, devem
viver como bons cristãos.
Rã Domingos — Só restau-
rantes, atividades esportivas e ser-
viços públicos estão liberados <le
guardar os domingos. Os super-
mercados, por exemplo, não de-
veriam abrir aos domingos, se-
gundo o documento.

Eutanásia — O uso de"meios extraordinários" para
manter um doente vivo não é
obrigatório.

B Corrupção — "São nío-
ralmente ilícitas: a especulação
pela qual se faz variar artificial-
mente o preço dos bens em vistade
tirar vantagem em detrimento do
outro; a corrupção pela qual se
muda o julgamento daqueles que
devem tomar as decisões segundo o
direito; a apropriação e uso privado
dos bens sociais de uma empresa; a
fraude fiscal; a gastança".
83 Drogas — "Destróenv o
dom da saúde que pertence a
Deus."
ES Pena de morte —- O
documento considera que há meios
menos sangrentos de se corrigir in-
justiças.

Mudança em conselho

preocupa entidades

FLORA HOLZMAN
BRASÍLIA — As entidades que

atuam na área de direitos li uma-
nos e defesa da cidadania estão
preocupadas com o possível esva-
ziamento do conselho que se en-
carrega de formular e supervisio-
nar políticas do setor. Tramita no
Ministério da Justiça proposta
para a completa reformulação de
alguns conselhos visando, inciusi-
ve, vinculá-los à Secretaria de Ci-
dadania e Justiça.

O primeiro sinal de perigo foi
identificado pela Procuradoria
Geral da República ao tomar co-
nhecimento da exoneração, a pe-
dido, da coordenadora-geral do

Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana (CDDPH),
Míriam Bréa, há oito anos no car-
go. 

"O CDDPH era um órgão
independente e tinha participação
ativa na defesa da cidadania", co-
mentou um procurador, ao recor-
dar o posicionamento do Conse-
lho, o primeiro a condenar o
massacre na penitenciária do Ca-
randiru.

A idéia de alterar a estrutura
de alguns conselhos partiu do no-
vo diretor do Departamento dos
Assuntos da Cidadania, Roberto
de Melo Ramos e está sendo ana-
lisada pelo secretário de Cidada-
nia e Justiça, Pedro Demo.
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MARCELO PONTES, com sucursais

César 
Maia leve na quinta-feira, com o desfile das escolas

de samba mirins, um ensaio sobre como se comportará
amanhã e segunda-feira na Passarela do Samba.

Estava assanhadíssimo para beijar as bandeiras das
escolas. Na primeira a desfilar, o prefeito invadiu a pista e
beijou pelo menos umas cinco bandeiras, sem saber qual
era a principal.

Até que um assessor lhe deu algumas aulas. O prefei-
to agora sabe que não precisa invadir a pista. A bandeira
vai até ele.

?
Oitenta jornalistas estrangeiros estão credenciados pa-

ra fazer a cobertura do Carnaval da Bahia.
Inclusive da CNN, a TV a cabo que tem 55 milhões de

assinantes apenas nos Estados Unidos e transmite para
mais de 100 países.

Efeitos
A Unidos do Cabuçu

promete apresentar hoje na
Avenida Marquês de Sapu-
caí, no Rio, um vulcão em
erupção.

O carro fechará o enredo
De íjuadrinho cm qumrinha lá
vai o meu recado, Maurício de
Sou:a, homenagem ao dese-
nhista de quadrinhos.
Ativo propositivo

Lula azeitava as canelas
ontem à noite para sair do Pe-
lourinho nas primeiras horas
da madrugada deste sábado
com o Bloco Olodum, junto
com Caetano Veloso, Regina
Casé, Maria Zikla e a prefeita
de Salvador, Lidice da Mata.

Samba no pé
O ministro das Minas e

Energia da Namíbia, Andimba
Toivoya Toyvo, está no Rio a
passeio com a esposa Vicki.

Mas mesmo se concen-
trando para o Carnaval de
Salvador, onde será homena-
geado amanhã com uma mor-
talha do bloco afro Ilê-Aiyê,
não resistiu e caiu no samba.

Está freqüentando as au-
Ias de dança que o Hotel Rio
Otlion oferece aos hóspedes.

Casamento
Toda a movimentação de

agentes da Polícia Federal no
Rio, ontem; indicava que o
presidente Itamar virá para o
desfile de sua escola querida,
a Portela, na madrugada de
segunda-feira.

Se vier mesmo, se sentirá
em casa. Terá no camarote
do prefeito César Maia a
companhia de vários minis-
tros, entre eles Hargreaves,
Goldman e José Eduardo
Vieira, e de Ibsen Pinheiro.

Saideira
Na guerra das cervejas, a

Antaretica contabilizou mais
uma baixa ao desmantelar
sua trincheira nos camarotes
da Marquês de Sapucai.

O ministro da Justiça,
Maurício Corrêa, manguei-
rense fervoroso, foi convida-
do pela Brahma para partici-
par do camarote n" 1.

Bebedor devotado da An-
tarctica, ameaça virar casaca.
Suas filhas, contudo, assistirão
ao desfile do camarote do pre-
jeito, para o qual o ministro
também foi convidado.

Sem fôlego
Desde o dia 9. quando

entregou a chave da cidade
ao Rei Momo, o prefeito co-
niunista de Florianópolis,
Sérgio Grando (PPS), acu-
mula o expediente na prefei-

tura com bailes e promoções
carnavalescas todos os dias.

Ontem, antes do início
do Carnaval, já estava exaus-
to, com a língua de fora.
Retiro

O presidente da Força
Sindical, Luiz Antônio de Me-
deiros, voou para Ilhéus, ria
Bahia, onde passará o Carna-
vai na dacha de um ex-compa-
nheiro de exílio em Moscou.

O sindicalista quer distân-
cia de barulho e de telefone.

Até a Quarta-Feira de
Cinzas, dedica-se á leitura do
Projeto Brasil, um calhamaço
de 650 páginas.

É a proposta da Força
Sindical para tirar o país da
crise, quase pronta para en-
trar na gráfica.
Cobrança

O senador Álvaro Pache-
co não votou o ajuste fiscal e
a criação do IPMF.

O ministro Hugo Napo-
leão, que ao entrar no gover-
no abriu vaga para o suplente
Pacheco assumir, procurou-o
para lazer a cobrança. Des-
cobriu que o senador anteci-
para o Carnaval e estava em
Nova Iorque.
Placa

O líder do governo no Se-
nado, Pedro Simon (PMDB-
RS), não acreditava que have-
ria número suficiente de sena-
dores para votação do projeto
de ajuste fiscal na quinta-feira,
véspera de Carnaval.

Por isso, fez uma pro-
messa pública, na reunião da
Comissão de Constituição e
Justiça, no dia 5.

— Se tiver quorum no dia
18, teremos que mandar fazer
uma placa comemorativa, pois
será um feito digno de um Prê-
mio Nobel — disse, então, o
líder aos seus companheiros.

Com 74 senadores pre-
sentes na votação — falta-
ram apenas sete —, o ajuste
foi votado e aprovado. Si-
jnon se recusa a dizer se vai
cumprir o que prometeu.

?
O senador Simon também

não acreditava que a CPI do
PC Farias daria certo.

Por isso, não aceitou ser
relator.

14 Bis
Os que por desventura

passarão o Carnaval em Bra-
sília terão pelo menos uma
distração.

E só ficar olhando para o
céu.

O ministro Henrique
Hargreaves insiste em dar
uma carona ao presidente
Itamar em seu ultraleve, que,
aliás, tem motor de Fusca.

LANCE-LIVRE
® O Carnaval do senador Humberto Lu-
cciki. presidente do Senado, será um supli-
cio. Interna-se num Spa. em Osasco (SP).
Com a Éârriga redondinha que exibe, pre-
cisa perder 110 mínimo oito quilos,e Renato Archer comunicou ao prefeito
César Maia que a Embratel pôs em fun-
cionamento um novo sistema de telefonia
internacional, o I1CD — de Home
C'ountr\ Direct. Permite aos turistas ligar
do Rio para os seus países sem ter que
enfrentar barreira de idioma. Hoje, o
HCD está conectado com 22 países,
ffl Thomaz Souto Corrêa, vice-presidente
da Edilora Abril, é 0 presidente da Asso-
ciação Nacional de Editores de Revistas.
® Um grupo de 30 pilotos de jet-ski saiu
ontem numa aventura de 30 horas pelo
Rio Parnaíba. Percorrerá 350 quilômetros
entre Tcresina e Parnaíba, no Piaui. Che-
gará hoje, às 10b, para o Carnaval. A
proeza foi batizada de jetskiala.
• Não convidem o senador Darcy Ribei-
ro (PDT-RJ) e o senador Jarbas Passari-
nho (PDS-PA) para a mesma mesa.

Darcy responsabiliza Passarinho pelo es-
vaz.iamcnto do plenário do Senado na
votação de seu projeto de Diretrizes e
Bases para a Educação. Promete ir à
Ibrra.

A cantora Elba Ramalho sairá hoje ao
lado de seu partner Carlinhos Jesus no
Bloco Dois Pra Lá Dois Pre Cá. Os foliões
se concentrarão ás 14h na academia de
dança Carlinhos Jesus, em Botafogo.

O lblião Olacir de Moraes, o rei da
soja, está em Salvador.

A Riourbe entregou ontem a obra de
urbanização da Prainha, no Recreio dos
Bandeirantes. Preferida pelos surfistas, a
praia ganhou cinco estacionamentos, um
muro de pedra, mirante para namorados e
pista para pedestres e ciclistas.

O Bloco Barbas sai hoje "de tara
pintada sorriso 110 rosto" pelas ruas de
Botafogo. A concentração será ás Í2li;
tia Rua Assis Brasil.

Gente, tem alguma coisa errada: Eus-
ca. cruzeiro novo, Dunga...

Ambientalistas suspendem 
6lobby9

sã Entidades retiram apoio aos programas da Amazônia à espera da prisão de Darly

TEODOMIKO BRAGA
Correspondonte

WASHING-
ton — Entida-
des ambienta-,
listas
americanas
que vinham
pressionando a
administração
Clinlon para apressar a liberação
do financiamento de US$ 250
milhões para o Programa Piloto
de Proteção da Floresta Amazô-
nica decidiram suspender o lobby
em favor do Brasil até que te-
nham informações mais precisas
sobre a atuação do governo para
recapturar os fugitivos. "A res-
posta mais importante para nós é
a ação direta do governo para
ampliar as investigações. Não
queremos palavras", disse ao
JORNAL DO BRASIL a líder
ambientalista Barbara Bramble,
diretora do National Worldlife
Federation, uma das duas deze-
nas de organizações que partici-
param de reuniões no Departa-
mento de Estado americano,
neste mês, sobre a ajuda america-
na ao programa.

Agilidade — O representante
da Environmental Defense Fund,
Stepan Schwartzman, que articu-
lou a carta conjunta que várias
entidades ecológicas enviaram ao
presidente Itamar Franco, na ter-
ça-feira passada, prevê que a fu-
ga dos assassinos de Chico Men-
des terá impacto negativo não só
11a liberação dos recursos do Pia-
no Piloto da Amazônia, como de
outros .financiamentos. "Se a
Justiça, que é uma instituição bá-
sica, não funciona no Brasil, co-
mo se poderá defender a conces-
são de recursos para complexos
projetos de reforma da política
ambiental na Amazônia, que
pressupõem uma agilidade insti-
tucional muito grande na re-
gião?" questiona Schwartzman.

O financiamento de USS 250
milhões para o Plano Piloto da
Amazônia refere-se á ajuda à re-
cuperação ambiental da região,
prometida pelo grupo dos sete
países industrializados, o G-7,
em 1990.

A Américas Watch, entidade
de direitos humanos que no ano
passado enviou uma representam
te ao Brasil para investigar o
massacre na Penitenciária de Ca-
randiru, em São Paulo, juntou-se
ontem ao coro de protestos con-
tra a fuga, enviando também
uma carta ao presidente Itamar
Franco.
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Darci, assassino confesso de Chico Mendes, estaria perto de Xapuri

PM tem 
pista de Darly

ALTINO MACHADO
RIO BRANCO — Agentes do Ser-

viço Reservado da PM receberam a
informação de que o fazendeiro
Darli Alves da Silva e seu filho
Darci Alves Pereira — mandante e
autor da morte Chico Mendes, fo-
ragidos desde segunda-feira passa-
da — estão refugiados em uma fa-
zenda na BR-317 (que liga Rio
Branco a Xapuri) sob a proteção de
mais de 10 homens armados. "Es-
tamos preparados para uma possí-
vel resistência", disse o coronel Jair
Thomaz, comandante da PM, que
solicitou e obteve do juiz Ciro Fa-
cundo de Almeida, da 2a Vara Cri-
minai de Rio Branco,mandado de
busca na fazenda.

A Fazenda Três Marias pertence
ao ex-preleito de Rio Branco Adal-
berto Aragão Silva, que após o as-
sassinato de Chico Mendes foi acu-
sado por entidades ligadas à defesa
da floresta e dos direitos humanos
de envolvimento na morte do sindi-
calista. O mandado judicial, que
deveria ter sido cumprido na quin-
ta-feira, não o foi porque as auferi-
dades de segurança preferiram rea-
lizar a busca com apoio do
helicóptero cedido pela FAB e o
aparelho ainda não havia chegado
a Rio Branco.

O coronel Jair Thomaz recla-
mou da demora da Justiça em auto-

TFP reage a

denúncias de

aliciamento
PORTO ALEGRE — A Tradição,

Família e Propriedade (TFP) in-
cluiu ontem oito páginas pagas no
Correio do Povo para responder à
série de reportagens feitas pelo jor-
na) Zero Hora, denunciando o ali-
ciamento de menores pela seita. A
TFP acusa o jornal de estar promo-
vendo "uma campanha contra a
pureza". De acordo com as repor-
tagens, a organização religiosa ul-
tra-direitista está oferecendo aulas
gratuitas de caratê para aumentar o
número de seus seguidores. Esses
jovens em geral abandonam os
pais.

rizar as buscas, pois o pedido fora
encaminhado na manhã de quinta e
despachado somente no fim da tar-
de. A busca, da qual participarão
15 homens das polícias Militar, Ci-
vil e Federal, deverá se estender
também às fazendas Montevidéu e
Paraná (esta pertencente a Darli)
que ficam nas proximidades da
propriedade do ex-prefeito de Rio
Branco. O helicóptero da FAB fará
duas viagens' porque são precárias
as condições de tráfego na BR-317
nesta época do ano.

A maior preocupação do co-
mandante da PM com a demora da
operação era a possibilidade de que
Darli e Darci tenham sido avisados
por gente da própria polícia. 

"Não

posso negar que dentro das polícias
existem verdadeiros bandidos que
se prestam a esse tipo de trabalho",
disse Thomaz. O tenente Holanda,
destacado pelo comando para con-
trolar na PM a operação de recap-
tura dos assassinos de Chico Men-
des, acredita na rendição dos
foragidos, caso os policiais consi-
gani chegar até o esconderijo."Darli está fisicamente impedido de
viver fugindo", observou o tenente.
Existe na PM a convicção de que
Darli e Darci estão recebendo o
apoio de fazendeiros da região,
simpatizantes ou que tiveram parti-
cipaçào na trama que resultou no
assassinato de Chico Mendes.

Prefeitura

cadastra para

esterilização

FLORIANÓPOLIS — A prefeitura
de Herval do Oeste(SC) deve iniciar
nos próximos dias um cadastramento
de mulheres carentes para um pro-
grama de esterilização. A atividade é
o primeiro passo para a execução de
uma proposta do vereador Ademar
Jacomel (PMDB) de que a prefeitura
promova gratuitamente a ligação de
trompas (laqueadura) nas mulheres
carentes, embora o projeto venha
causando polêmica na cidade de qua-
se 20 mil habitantes.

Jacomel alega que 
"está na hora

de dar um basta ao nascimento de
futuros marginais".

Fax faz Romildo

se contradizer
RECIFE — Cinco dias após a

fuga de Darli Alves da Silva, o
governador do Acre, Rómildo Ma-
galhães, continua de férias na praia
de Graçandu, a 50 quilômetros de
Natal. Localizado pela TV Cabugi,
ontem, ele se contradisse ao expli-
car como enviou no dia 15, ao Mi-
nistério da Justiça, fax com sua as-
sinatura comunicando a fuga,
embora estivesse fora do Acre des-
de o dia 11.

Primeiro disse que soube da fuga"por fax, na praia". Quando o re-
pórter lhe disse que Graçandu não
tem sequer posto telefônico, corri-
giu: soube quando visitava a sede
da Construtora Mendes Carlos cm
Natal. Depois ditou a um assessor
no Acre, por telefone, o comunica-
do ao Ministério da Justiça. O do-
cumento foi reproduzido em papel
oficial e transmitido por fax. Ele o
assinou e o retransmitiu a Rio
Branco. De lá, também por fax, foi
enviado a Brasília.

A Mendes Carlos pertence ao
ex-deputado federal Narciso Men-
des, dono da casa onde ele passa
férias.

"Polícia 
não

vai prendê-lo"
O colono Dari Alves da Silva,

irmão do fazendeiro Darli, esteve
ontem na Secretaria de Segurança
do Acre a procura de informações
sobre as circunstâncias da fuga.
Dari disse não acreditar que o ir-
mão e o sobrinho Darci tenham
fugido da penitenciária por conta
própria. 

"O estado de saúde do
meu irmão é tão crítico que ele se
locomove com muita dificuldade",
disse. "A 

polícia jamais conseguirá
prendê-lo, porque não trabalha
com vidência astral", acrescentou.

Dari suspeita que Darli e Darci
possam ter sido mortos pelos ou-
tros sete presidiários com quem fu-
giram. 

"Um deles era puxador de
carros, como o Acir Urizzi", disse,
referindo-se ao corretor de imóveis
assassinado por Darli no Paraná."Não entendo como um vagabun-
do como Chico Mendes conseguiu
receber até o apoio da Polícia Fede-
ral e do Ministério da Justiça",
acrescentou. O irmão de Darli está
convencido de que o seringueiro
Chico Mendes era um guerrilheiro
a serviço do governo americano."O 

plano deles era invadir a Ama-
zônia inteira", acusou."A 

perseguição que o Darli está
sofrendo é semelhante à que sofreu
Jesus Cristo", afirmou Dari. Ele
disse que se encontrou com Darli
15 dias antes da fuga.

Mutirão vai

libertar 15%

dos detentos

BRASÍLIA — Estagiários de Di-
reito deverão ser contratados pelo
governo para participarem do"mutirão sobre execução penai"
que pretende reduzir em cerca de
15% a população carcerária do
país. A proposta de contratação
dos estudantes faz parte de um do-
cumento que o ministro da Justiça,
Maurício Corrêa, está examinando.
Só seriam contratados os que já
tenham concluído as matérias de
processo penal. Para isso, recebe-
riam bolsas no valor de um salário-
mínimo.
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Salvador — Evandro Teixeira

marajás

Mais de 400 profissionais liberais integram o bloco Mordomia uísque e 12 mil latas devem se apresentando na cida-
de desde novembro. A convite
do superintendente da Funda-
ção Cultural Alfredo Ferreira
Lage, Rodrigo Barbosa, a es-
cola encerrará o carnaval de
Juiz de Fora após o desfile de
terça-feira. Para essa exibição
— a ser feita por 200 compo-
nentes de diversas alas — foi
assinado um contrato de CrS
70 milhões. Ontem, a assesso-
ra do presidente Ruth Har-
greaves manteve contato com
a Lundação, confirmando a
presença de Itamar somente
terça-feira.

Bloco baiano tem serviço de bordo
a Fazendo jus a seu nome, grupo de foliões desfila na sexta com forla a

SALVADOR — jsV_
O bloco mais biri-
teiro do carnaval
de Salvador entrou
na avenida com
muito combustível
para queimar. Há M
11 anos, o bloco L__^3_
Mordomia, que
reúne 400 respeitados profissionais
da Bahia, sai na sexta-feira com a
missão de beber, em nove horas de

folia, 420 garrafas de uísque im-
portado e 12 mil latinhas de cerve-
ja. Para forrar o estômago, vão
consumir 10 mil canapés. A parada
é dura. No ano passado, 11 inte-
grantes do Mordomia não conse-
guiram nem passar pelo coquetel
de confraternização, que acontece
duas horas antes do desfile. Arria-
ram embriagados nas poltronas do
Hotel da Bahia.

Criador do trio elétrico com anos

¦ Aniversário de
Osmar terá festa
em Salvador

SALVADOR 
— Nos últimos

50 anos, o mecânico baiano
Osmar Macedo, criador do trio
elétrico, viu sua invenção consa-
grar artistas baianos como Luis
Caldas, Margareth Menezes c a
mais recente estrela Daniela Mer-
cury. Neste carnaval, quando co-
memora seus 70 anos de idade, 60

de carreira artística e 43 de trio
elétrico, ele fala com entusiasmo
dos novos ritmos e defende a mo-
dernização do frevo pernambuca-
no. "Tenho certeza que o povo
pernambucano quer novidade,"
disse Osmar.

A trajetória de Osmar come-
çou em 1942, quando o violonista
carioca Benedito Chaves chegou
na Bahia com um violão elétrico
importado. O então radiotécnico
Dodô conseguiu reproduzir o
mesmo som do instrumento,

adaptando as cordas de um violão
a um captador de energia, fabri-
cado com o papel laminado dos
maços de cigarro.

Depois, Osmar teve a idéia de
esticar uma corda de violão e
prende-la com parafusos numa
bancada de trabalho, colocando
embaixo o mesmo captador. Foi
quando conseguiu ouvir pela pri-meira vez o som eletrizante sem
microfonia. "Concluímos 

que a
caixa do violão é que produzia a
microfonia. Então quebramos um

violão velho e fizemos o pau elé-
tricô, hoje a guitarra baiana",
conta Osmar. Com este intrumen-
to a Dupla Elétrica animou festas
durante o resto da década de 40 e
só ganhou as ruas em 1950.

Neste domingo, essa história
será lembrada no Farol da Barra,
em Salvador, quando vários trios
se unirão para comemorar os 70
anos de Osmar. Osmar olhará pa-
ra o céu para ler a mensagem de
Dodô, que será trazida por um
grupo de pára-quedistas.

Sem Antarctica

o Surdo Fica Mudo
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RECIFE — A disputa entre a
axé music e o frevo acabou em
tapas e hematomas na madruga-
da de anteontem, em João Pes-
soa (PB), envolvendo um dos 11-
lhos do governador paraibano.
Savignv Cunha Lima. presidente
da empresa de turismo local
(PB/tur), o diretor de marketing
da empresa, Hílton Carneiro
Mota filho, e seguranças de um
trio elétrico.

Do confronto, Hílton saiu com
hematomas no rosto e torção nos
joelhos. O filho do governador
separou a briga e levou apenas
um empurrão. O secretário de se-
gurança, Marcus Benjamin, acor-
dado na madrugada, determinou
a abertura de inquérito e exigiu"rigor" na apuração do caso. O

governador, Ronaldo Cunha Li-
ma, se disse "triste" com o episó-
dio.

A confusão aconteceu durante
a apresentação do "Bloco das
Muriçocas", o maior de João Pes-
soa. que desfilava com 10 trios
clétricos, contratados pelo gover-110. Um outro trio elétrico" per-tcncente a João dos Santos Neves,
estava tocando os sucessos da
Daniela Mercury num volume su-
perior ao dos demais, que toca-
vam frevo. Foi então que Hílton
Carneiro dirigiu-se até "aquele
que tocava música baiana" para
que 

"se baixasse o som".
Feria havido um desentendimen-

to dele com o motorista e operador
de som do trio elétrico, que teria
puxado uma faca. Junte 6 milhões de cariocas e está prontinho o melhor carnaval do mundo
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EUA e Ceará

mar e clima
FORTALEZA — 0 Ceará vai se

beneficiar da ênfase dada à políti-
ca ambiental pelo governo Bill

; Clinton, dos Estados Unidos. On-

; tem foi assinado o Programa

; Conjunto de Pesquisa e Previsão

j 
Climática, entre a Administração'
Nacional de Atmosfera e Oceanos

(NOAA), dos EUA, o Instituto
. Nacional de Pesquisas Espaciais!

(Inpe) e a Fundação Cearense de
, Meteorologia (Funceme), que' 

prevê a pesquisa sobre variação

j do clima, a aplicação das previ-
; soes, observação dos oceanos e da

; atmosfera e troca de informações

; meteorológicas e oceanográficas.
Como primeiro resultado do

! acordo, este ano vào ser investi-

j 
dos USS 2 milhões em treinamen-

j 
to de dez técnicos (dois da Funce-

. me e um do Inpe) durante nove* 

j 
meses na Universidade de Colum-

j 
bia (Nova Iorque), para a capaci-' 
tação em modelagem matemática

: de equações físicas para análise
! do clima global e regional. Com a

; parceria, a Funceme está sendo
: preparada para funcionar como

; núcleo aplicativo do Instituto In-
temacional para Pesquisa e Previ-

; são Climática (IRICP). O docu-

; mento assinado tem como base

7 
"beneficio 

mútuo, igualdade, reci-

procidade, tarefas compartilhadas
no uso de computadores, troca de
informações e participação nos
custos e recursos humanos" entre
as instituições.

Adesões - O IRfCP — um
organismo multinacional que será
financiado em 1993 pelos EUA,
apresentado pelo estào presidente
Bush ha Rio-92 — vai receber

cadesão formal de outras nações,-
.incluindo o Brasil, a partir da
Conferência Mundial de Clima

prevista para abril, em Genebra.
•O diretor do Escritório dc Mu-
•danças Globais, Jim Buzes. finan-
ciador da NOAA nos EUA, disse

.que o governo Clinton, 
"tem

^preocupação com o clima, o meio

, ambiente e suas repercussões na
..çconomia" e vai montar uma rede
.de estações para trocar informa-
.Ções com a NOAA. Outros nú-
,,cleos vào ser montados no Sul do

,.Brasil, Peru, Chile, Equador,
..Austrália, África, Ilhas do Pacífi-

co, Oceania, Japào e Indonésia.

Segundo o físico Antônio Divi-
no Moura, do Inpe, há um ano e
meio na NOAA para montar o
IRICP, o instituto vai funcionar
em 1993 com financiamento dos
EUA. Mas em 1994 poderá ter
orçamento anual de USS 22 mi-

-Ihões. "Este 
vai ser um miniproje-

j*to 
Manhattan, para formar 100

jjpessoas por ano", comparou. O
! -acordo foi assinado pelo governa-
7dor Ciro Gomes, o presidente da

Funceme, Francisco Viana, o di-
retor do Inpe, Márcio Barbosa, o
diretor da NOAA, Michael Hall,
e o diretor de Planejamento do
Ministério de Ciência e Tecnolo-

gia. Hélio Barros.

Estudo da Aids pode gerar
medicamento contra vírus

Composto causa mutações nos genes dos microorganismos
nncTnxi nu* *  ¦•¦_•. .

JORNAL DO BRASIL

\

BOSTON, EUA — A nova técnica

que conseguiu bloquear o desenvol-
vimento do vírus da Aids num tubo
de ensaio poderá ser usada para
combater outros tipos de vírus.
Trata-se de um processo pelo qual
um único gene é forçado a uma
mutação que o torna inútil.

"Essa 
técnica vai levar ao desen-

volvimento de drogas baseado no

que acontece dentro do vírus", co-
mentou o virologista Clyde Crum-

packer, do Hospital Beth Israel de
Boston. Trata-se de um desenvolvi-
mento das mais recentes técnicas de
identificaçào de genes e biologia
molecular.

Mas ninguém sabe ainda se a
novidade vai funcionar em seres
humanos. Os testes serào feitos em
doentes de Aids, que servirão de
cobaias. Se funcionar, o processo
poderá ser aplicado para combater
outras doenças. Embora existam
muitas vacinas que previnem doen-l

ças causadas por vírus, os microor-'

ganismos que já se instalaram no
corpo geralmente resistem aos tra-
tamentos com drogas.

E o caso do vírus da Aids. O uso
de três drogas para atacar um gene

específico, dentro do vírus, conse-

guiu interromper o seu desenvolvi-
mento em amostras de células culti-
vadas em laboratório. Mas a
combinação de três drogas pode ser
venenosa para seres humanos e,
nesse caso, a descoberta não passa-
rá de uma curiosidade de laborató-
rio.

Cuidados — A combinação de
três drogas — AZT, DDI e neVira-

pina — está sendo testada em ai-

guns pacientes pelo médico Michael
Saag, da Universidade do Alaba-
ma. Em julho, se tudo der certo,
200 pacientes com Aids receberão o
coquetel de drogas. Anthony Fauci,
diretor do Instituto Nacional de
Alergias e Doenças Infecciosas, ad-
vertiu aos doentes de Aids para que
não comecem a tomar a mistura de
drogas por conta própria. 

"Precisa-

mos primeiro descobrir qual é a
margem de segurança e o perfil de
toxidade desses três medicamentos

quando usados em conjunto", disse
o cientista.

Em laboratório, a mistura de
drogas danificou diferentes partes
do gene RT dentro do vírus da
Aids. Isso forçou o gene a mudar

tanto que a enzima que ele produz
não mais funciona. A medida que o
vírus reage para escapar do veneno,
ele 

çai 
em uma armadilha fatal. 

"Se

o vírus não entrar em mutação, é
destruído pelas drogas. Se entrar
em mutação, fica tão deformado

que não funciona mais", diz Clyde
Crompacker.

A pesquisa só foi possível graças
a um novo mapa tridimensional da
enzima RT, criado na Universidade
de Yale. O mapa mostrou aos cien-
tistas onde a enzima seria atingida

pela droga.

D O Senado dos Estados Unidos
vetou a proposta do presidente Bill
Clinton de acabar cora a proibição de
estrangeiros contaminados com o vi-
ms da Aids emigrarem para os Esta-
dos Unidos. O veto foi aprovado por
76 votos contra 23. A partir de ago-
ra, a proibição do Instituto Nacional
dc Saúde passa a ser lei permanente.
Embora alguns políticos tenham ce-
lebrado a vitória como um sinal de
fraqueza de Clinton, vários senado-
res disseram que a derrota foi conse-

qüência da impopularidade de algu-
mas promessas de campanha.

Linha direta com o
b Satélite ajuda a
monitorar animal
devolvido ao mar

RECIFE 

- Até o,final de
dezembro o. Brasil estará

reintroduzindo ó 
peixe-boi,na 

na-
tureza com monitoramento.por

satélite. O projeto 
— inédito no

país 
— foi elaborado há cerca de

dois anos, mas só agora os recur-
sos foram assegurados. O traba-
lho será desenvolvido pelo Centro
Nacional de Manejo e Conserva-

ção de Cirênios, do Ibama, em
Itamaracá, a 40 quilômetros de
Recife. O programa custará 15
mil dólares pardàiioplsegundo o
diretor do Centro, Ricardo Soa-
vinski, é de 15 mil dólares por
animal.

A idéia é acompanhar o deslo-
camento do peixe-boi dentro d'á-

gua e conhecer melhor as rotas

migratórias da espécie, além de
sua biologia. Para isso, será aco-

piado um rádio a cada animal,

que emitirá sinais por satélite. Es-

tes sinais, recebidos pela central

da Embratel, seriam transmitidos

ao Centro de Itamaracá. O pro-
grama também prevê o estudo do

peixe-boi que já vive no seu am-

biente natural: ele seria capturado

para a colocação do rádio e logo

depois devolvido ao mar. A rcin-

peixe-boi

VX ^Vj)))})*.. Central da
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Será acoplado um rádio a
cada animal, que emitirá
sinais por satélite.

troduçào dos filhotes que estào
em cativeiro deve acontecer no
litoral de Alagoas (em Paripueira,
a 40 quilômetros de Maceió) e na
Paraíba (Barra de Mamanguápe,
a 80 km de João Pessoa).

O Centro de Itamaracá existe
desde 87 e conta com oito exem-

plares da espécie. Sete deles sào
filhotes com idade entre um e seis
anos que estavam vivendo em ca-
tiveiro inadequado e foram leva-

dos até lá a partir de 90. Há ainda
a fêmea Chica, de mais de 20
anos, que vivia num tanque num
dos principais parques do Recife.
Segundo Eunice Barbolli, oceonó-

grafa do Centro, dois filhotes ai-
cançam este semestre as condições
de serem reintroduzidos ao meio
ambiente. "Eles 

estào terminando

a fase de amamentação", diz, ex-

plicando que superada esta etapa,
eles poderão voltar á natureza.

aP°»aa 
Pescador ilegal

recuperação

do Mimdaú
BRASÍLIA — O Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento

(BID) doará USS 1 milhão para a
recuperação do Complexo Lagu-
nar Mundaú-Manguaba de Ala-

goas, onde é pescado o sururu,
marisco conhecido como uma das
melhores iguarias do Nordeste.
Para salvar da extinção crustáceos

, e peixes das lagoas da região de
Maceió, que estào ameaçados pe-,

Ja contaminação dos recursos hí-

, dricos, o BID deverá contar com
uma contrapartida de USS 110

, mil do Brasil. O programa será
executado durante três anos e de-
verá beneficiar seis mil pessoas.

O programa do BID visa extin-

7fguir o controle dos comerciantes
intermediários sobre a pesca da

.região, ao instituir uma rede de

^fiscais voluntários do meio-am-'Ciente. 
O BID também pretende'considentizar 

a comunidade local
•sobre 

a importância do sanea-
1 mento básico, apoiar a organiza-
:çào de pescadores em colônias e

-'introduzir modernas tecnologias
-¦•pesqueiras, 

além de implantar um
'' sistema para administrar os recur-
'sos 

pesqueiros e ambientais.
•¦Atualmente, o sururu é o alimen-
•no básico de 83% das populações•pque vivem à margem do complexo

lagunar de Maceió.

O navio Cabo Branco, de ban-
deira portuguesa e tripulação espa-
nhola que estava pescando irregu-
larmente nas águas territorias
brasileiras e foi apreendido na Ilha
de Fernando de Noronha (PE), já
foi recolhido à Base Naval do Rio
Grande do Norte. A embarcação e
os 15 tripulantes só serão liberados
após o pagamento de uma multa de
CrS 5 bilhões a CrS 20 bilhões.

Vulcões polares
Os vulcões que vêm sendo en-

contrados sob o gelo da Antártica
— uma cadeia inteira — 

podem
contribuir para manter a calota de

gelo estável, impedindo o seu der-
retimento. Os vulcões produzem
água, que atua como um lubrifi-
cante, movendo o gelo recém-for-
mado no interior do continente. O

gelo novo desliza para a costa e se
despedaça em icebergues.

Josué está bem
O pequeno Josué Oth, de dois

anos e sete meses, que sofreu trans-
plante de coração no Instituto do
Coração (Incor), deu ontem bons
sinais de recuperação. De acordo
com boletim médico assinado pelo
superintendente do hospital, Anto-
nio Carlos Gomes da Silva, José
está consciente, os aparelhos respi-
ratprios foram removidos pela ma-
nhà e a aparência geral é de norma-
lidade.

: • 
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Clinton poderá cancelar Freedom
WASHINGTON — O presiden-

te Bill Clinton poderá cancelar o

projeto da estação espacial Free-
oom, abrindo caminho para
uma nova estação espacial, mais
barata e mais fácil de ser cons-
truida.; O dinheiro liberado este
üno para o projeto serviria para
concluir os contratos assinados
com a indústria aeroespacial. A
Nasa já gastou USS 8 bilhões na
construção de módulos para a
Freedom, que custará USS 30
bilhões. Do programa partici-
panvos governos do Japão e do
Canadá. Mas a nova mudança

no projeto pode levar o Con-

gresso a cancelar defmitivamen-
te o projeto. Funcionários da
Nasa temem que o fim da Free-
dom signifique a interrupção do

programa de vôos tripulados
dos Estados Unidos. O cancela-
mento do projeto enfrenta forte
oposição dos políticos em cujos
estados ficam üs fábricas dos
módulos e componentes da futu-
ni plataforma «pacial. Proposta
em 1984, a Freedom já' Foi tão
reduzida pelos cortes de verbas

que seu valor científico ficou
comprometido.
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Há mais de 35 mil indústrias com c/iaminés na capital mexicana 
''

Ar sujo oonga

a declarar emergência
CIDADE DO MÉXICO — Os ín-

dices de contaminação na capital
mexicana alcançaram na quinta-
feira os níveis mais altos do ano.
Pela quinta vez esta semana, as
autoridades declararam emergên-
cia ambiental. Apesar de a circu-
lação dos carros estar reduzida à
metade e as indústrias estarem
funcionando somente com 40%
de sua capacidade, ontem uma
densa nuvem cinza impedia a visi-
bilidade a uma distância de 400
metros. As escolas não funciona-
ram e os esportistas tiveram de
interromper seus treinamentos.

O índice de contaminação at-
mosférica chegou a 312 pontos.
Segundo a Comissão Metropoli-
tana para a Prevenção e Controle
da Contaminação Ambiental, aos
100 pontos os moradores já come-

çam a sentir irritação nos olhos e

garganta.
Falta de vento — Os espe-

cialistas afirmam que no inverno
a contaminação é freqüente por
causa da falta de ventos. O au-
mento do número de veículos na
capital é outro fator que contribui

para o aumento da poluição. Se-

gundo estatísticas oficiais, circu-
Iam diariamente pela cidade mais
de 2,5 milhões de veículos. Há
mais de 35 mil indústrias com
chaminés na capital.

Há dois anos o governo lançou
um programa para retirar 600 mil
veículos de circulação. A iniciati-

va, no entanto, aparentemente

nào surtiu efeito. O responsável

pelo setor ambiental no governo,
Santiago Onate Laborde, alertou

que menos de 10% dos industriais

do vale do México apresentaram

relatório sobre o controle de po-
luentes em suas fábricas. Apesar

de as autoridades de saúde nega-

rem a relação entre a contamina-

ção e doenças, os ecologistas in-

sistem em alertar que a situação

ameaça a saúde dos recém-nasci-

dos, crianças e idosos.

DO governo da Holanda doou

ao Chile duas estações móveis para
medir a contaminação do ar nas

áreas dc Santiago que não são co-

bertas pela rede de monitoramento

automático da qualidade atmosféri-

ca na capital do país. Os dois equi-

pamentos modernos se somam a

uma estação móvel já existente e

outras quatro fixas da Comissão

Nacional de Descontaminação.

Elas medem partículas e emissões

poluentes como dióxido de enxofre,

oxido de nitrogênio, monóxido de

carbono, ozônio e hidrocarbonetos,

além de monitorar as condições me-

teorológicas. Cercada pelos Andes,

Santiago é uma das capitais sul-a-

mericanas que mais sofrem com a

poluição do ar.

Cientista é condenado

por forjar informação
SIDNEY — Após um dos mais

longos processos científicos da
história, um tribunal médico aus-
traliano condenou ontem por
fraude científica o obstetra e gine-
cologista William McBride, de 65
anos, que ficou mundialmente co-
nhecido em 1961 quando denun-
ciou a relação entre o sedativo
Talidomida e a formação de bebês
defeituosos.

A Talidomida foi amplamente

utilizada por mulheres grávidas
como terapia para enjôo na déca-
da de 50. Sua denúncia foi com-

provada posteriormente e o reme-
dio retirado do mercado.

O tribunal considerou proce-
dentes quatro acusações feitas pe-
Ias autoridades de saúde contra
McBride. O processo contra o
cientista durou três anos e meio.
Ele foi interrogado por quase sete
meses. O médico havia sido acu-
sado de adulterar dados em uma
série de trabalhos científicos sobre
a droga pré-natal Debendox.

Em 1980, McBride alardeou

que o Debendox, usado contra
enjôo, como a Talidomida, 

"po-

deria provocar deformações em
uma pequena porcentagem de em-
briões de mulheres que utilizas-
sem o medicamento no início da

gestação". A publicação cientifica
australiana Journal of Biological

Sciences divulgou seu trabalho

sobre o medicamento em 1982.

Quatro anos mais tarde, a denún-

cia de fraude feita por um progra-
ma científico de rádio levou as
autoridades de saúde a abrirem
um processo contra McBride.

De acordo com as autoridades

médicas, McBride fabricou os re-
sultados da pesquisa, mentindo
sobre as dosagens de um compo-
nente do medicamento, em testes
realizados com coelhos. O juiz
Brian Wall, que presidiu o julga-
mento, disse que as autoridades
ainda vão decidir se cassam ou
nào o direito ao exercício da pro-
fissão médica do cientista.

A conduta de McBride em suas
atividades de clínica médica foi
levada também a julgamento.
Mas o tribunal rejeitou sete das
oito acusações relacionadas ao
tratamento de pacientes.

Nc único caso aceito pelo tri-
bunal, houve provas concludentes
de que o médico abandonou uma

paciente grávida em um hospital
sem prescrever instruções para a
continuidade do tratamento. En-
tretanto, o tribunal concluiu que a
atitude de McBride foi uma falha
sem muita importância, por di-
vergir de sua conduta profissional
normal.
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Demissão de outros dois ministros
ameaça derrubar governo italiano
¦ Prisões de políticos e empresários e processos por corrupção já são quase cem
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ARAÚJO NETTO
Corrospondonte

ROMA — A corrupção derrubou
mais dois ministros italianos, num

golpe devastador que torna ainda
mais incerta a sobrevivência do go-
verno chefiado pelo socialista Giu-
liano Amato.

Ontem à tarde, os ministros das
Finanças, o democrata-cristào Gio-
vanni Goria, e da Saúde, o liberal

.Francesco de Lorenzo, entregaram

ao primeiro-ministro cartas de de-
missão pelo mesmo motivo que no-

;ye dias atrás levou o socialista
Cláudio Martelli a deixar o Minis-
lério da Justiça. Sobre Goria e de
Lorenzo recaíam graves acusações
de corrupção e fraude. Outro mi-
nistro de Amato é alvo das mesmas
suspeitas: o socialista Carmelo
Conte, ministro das Cidades.

O ex-primeiro-ministro Goria,
de 49 anos, está envolvido na falèn-
cia de um banco, ocorrida há 17
anos. De Lorenzo, suspeito de frau-
de eleitoral, demitiu-se depois da

prisão de seu pai, também denun-
'ciado 

por corrupção.
'" 

Até tarde da noite de ontem, o
•primeiro-ministro Amato recebeu
autoridades, líderes dos partidos da

Yeltsin quer
saída de

Khasbulatov
'MOSCOU — Numa troca de acu-

•saçòes 
que esquenta a luta política na

Rússia, o presidente Boris Yeltsin pe-
diu ao Soviete Supremo (parlamento)
t]ue afaste o seu presidente, Ruslan" 
Khasbulatov, acusando-o de procu-
rar, o confronto e de ser impossível

um acordo com ele sobre a divisão de

poderes. Ao reunir-se com líderes re-

gionais em Novossibirsk, Sibéria,

Khasbulatov afirmou que o Con-

gresso dos Deputados do Povo é o
órgão mais importante do país e vai"convocar, 

em abril, eleições parla-•mentares 
e presidenciais, antecipadas

^ara o ano que vem.

... Para o porta-voz de Yeltsin,

.Viacheslav Kostikov, Khasbulatov

, tenta destruir qualquer acordo com
o presidente e subordina o interesse

nacional à sua cobiça de poder pes-
soai. O deputado e o presidente

.' afp—4/12/92 encontraram-se

terça-feira passa-
da e chegaram a

anunciar um

acordo pelo qual
uma comissão es-

pecial do parla-
mento redigiria

em IO dias um
"pacto 

constitu-

eional" delimi-

tando as atribui-

ções do Executivo reformista e do
Legislativo conservador, eleito ain-
da na época do domínio comunista
"mi 

União Soviética.

Yeltsin acusa o parlamento de
bloquear a transição para a econo-

mia de mercado. Khasbulatov vale-
se da Constituição em vigor para

pedir a redução do 
"excesso 

de po-
deres do presidente, ampliadas de
maneira injustificada" na época em

que Yeltsin lutava contra o poder
central soviético. Ele alega que, se

não for realizado o plebiscito pre-
visto para 11 de abril para decidir

quem comanda a reforma econòmi-
.ca (governo ou parlamento), deve
ser mantida a atual divisão de po-
deres até a redação de uma nova

Constituição.
' "Vamos 

nos concentrar na ação
econômica este ano e preparar elei-

çòes para o ano que vem", propôs o
•presidente do Congresso e do So-
viete Supremo (parlamento perma-
nente). Khasbulatov acha que o So-

. ;YÍ-te Supremo deve ser ampliado de
- 248 para 500 a 600 deputado, assu-

mindo as funções do Congresso dos
Deputados do Povo. a quem cabe
alterar a Constituição, confirmar a
indicação do primeiro-ministro e
dos quatro ministros mais impor-

tantes (Exterior. Interior, Defesa e
Economia) e aprovar a indicação
dos juizes da Corte Constitucional

(supremo tribunal).

D A segurança do Kremlin evitou
seis atentados contra o presidente

: Boris Yeltsin em 1992 na Rússia e
outro este ano na índia, planejado' 

."petos rebeldes tamis do Sri Lanka,

. revelou ontem o diário russo Neza-
•issimaia Gazeta. Em nenhuma oca-
sião, os agressores conseguiram se
aproximar do presidente da Rússia.

w

.
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Queda dos ministros Goria e De Lorenzo enfraquece ainda mais o primeiro-ministro Giuliano Amato

coalizão de governo, industriais e

parlamentares aos quais manifes-

tou a intenção de evitar a queda de

todo o governo. Substituindo os

ministros demissionários, náo ha-
veria necessidade de novos e des-

gastantes debates no Congresso ou
da convocação de novas eleições.

As demissões dos ministros não
foram os únicos fatos importantes

de ontem. Chegaram a quase uma
centena as prisões de políticos, ad-

ministradores e empresários do

Norte e do Sul da Itália, além de

novas notificações judiciais e ou-

tros pedidos de autorização para

processar deputados e senadores

protegidos pela imunidade parla-
mentar. O senador Severino Cita-

risti, secretário administrativi. da

Democracia Cristã, estabeleceu um

novo recorde, ao receber a décima

segunda notificação judicial por ex-

torsão e violação da lei de financia-

mentos de partidos.
O professor Ferruccio de Loren-

zo, líder da classe médica, 88 anos,

uma bela e farta cabeleira branca,

pai do ministro da Saúde Francesco

de Lorenzo, tornou-se o mais velho

dos presos por corrupção. Contra
ele, os juizes de Roma reuniram

provas e testemunhos de um subor-
no de cerca USS 1,2 milhão para
vender imóveis de propriedade do
Instituto de Previdência dos Medi-
cos. Depois da prisão do velho pai
o ministro Francesco de Lorenzo
decidiu se demitir, alegando não ter
mais tranqüilidade para participar
do governo, aliás como um dos mi-
nistros mais criticados e impopula-

res.

Até as primeiras horas da tarde
de ontem, o governo Amato sentia-
se vitorioso na batalha com as opo-
sições sobre a demissão de Cláudio

Martelli.

Chillicothe, Ohio —AFP

Clinton disse a moradores sorteados que esqueçam os erros do passado para poder construir o futuro

Clinton busea adesão ao

pacote percorrendo
CHILLICOTHE. LUA — O presi-

dente dos EUA, Bill Clinton, está
conseguindo vender seu plano
econômico de recuperação para a
opinião pública americana. On-
tem ele esteve em dois estados,
discutindo com cidadãos comuns
o seu pacote que aumentou a car-

ga tributária dos que ganham
mais de USS 30 mil anuais. Segu-
ro, alternando seriedade e bom
humor, Clinton conquistou audi-
tórios com sua estratégia de de-
fender os programas de governo
diretamente com o povo, atitude iné-
dita para um dirigente dos EUA.

No estado de Ohio, Clinton foi ao

ginásio do colégio secundário de
Chillicothe, cidade de 23 mil habitan-
tes. debater com 1.800 habitantes da

cidade sorteados. 
"Vamos 

esquecer
de quem é a culpa [da situação eco-
nômica atual] e assumir responsabili-

dade pelo futuro. Vamos fazê-lo jun-
tos. Não importa quem fica com o
crédito, eu quero é que a gente siga
em frente," disse Clinton.

O presidente teve que se desviar
um pouco da questão econômica ao
ser interpelado com veemência pelo
estudante Tim Manchen, 17 anos,

sobre sua posição favorável ao

aborto. Manchen disse ao presiden-
te que aborto era assassinato. Clin-
ton, visivelmente irritado, respon-

deu que há uma polêmica teológica

sobre se a alma humana passa a
existir no momento da concepção.

Diante do sorriso irônico do estu-

dante, acrescentou: 
"Pode 

rir com

o pais
toda essa sua auto-confiança, meu

jovem, mas há muitos teólogos que
discordam de você." À saída, Clin-

ton cumprimentou Manchen pela
coragem de discutir abertamente

com o presidente.

O pacote de Clinton, se apro-
vado pelo Congresso, vai aumen-

tar a arrecadação em USS 250

bilhões, cortar as despesas do go-
verno em USS 250 bilhões e invés-

tir USS 140 bilhões para criar 500

mil novos empregos. A maior par-
te da nova carga tributária vai

incidir sobre os que ganham mais

de USS 100 mil por ano, mas um

imposto sobre o consumo de ener-

gia vai taxar os que ganham até

USS 30 mil por ano.

¦ Meninos raptam
e assassinam

garoto de 2 anos
MÁRIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

LONDRES 

- A herança
maligna de Jack o Estripa-

dor pode ficar com dois garotos
de 10 anos. Pena que a Inglaterra
não tenha mais um Sherlock Hol-
mes 

para 
resolver seus mistérios.

O crime que abalou o país está
sendo resolvido com penosas en-
trevistas. Não há limite de idade.
A Polícia de Liverpool está inter-
rogando dois meninos de 10 anos
acusados da morte de Jamie Bul-

ger, de dois. Jamie foi levado de
um shopping center em Merseyside
na última sexta-feira. Sua mãe
descuidou-se por
menos de um

minuto e o mem-

no foi parar nas

mãos dos dois

garotos um pou-
co mais velhos.

Dois dias depois,

ele apareceu es-

traçalhado numa

linha férrea. JalnleTlevalío

O sistema de

vídeo do shopping center gravou a
cena do menino vagando por en-
tre as lojas e depois sendo levado

por seus prováveis assassinos. Al-

do shopping

gumas testemunhas ouvidas pela
policia viram o trio vagando perto
da linha do trem no mesmo dia.
Jamie chorava e tinha um feri-

mento na cabeça. Ninguém inter-

veio. Para os que perguntaram o

que estava acontecendo, os prova-
veis criminosos disseram que esta-
vam levando Jamie para casa.

O detetive superintendente da
Polícia dc Liverpool, Albert King,
disse que em 25 anos de profissão
nunca viu um crime tão bárbaroT
A polícia se recusou a fornecer."
detalhes sobre o estado do corpo
de Jamie quando ele foi encontra-
do. A autópsia revelou que o me-
nino foi morto em um matagal

próximo à ferrovia. Seu corpo foi

jogado na linha do trem depois. 
"

Os garotos interrogados on-
tem não tiveram

seus nomes reve- 
"

lados. O respon-

sável pelo inqué-

rito revelou não

saber como os

assassinos infan-

tis poderão ser

punidos caso sua

culpa seja com-

provada. Há

quem exija pri-"
são perpétua. Depois deste crime,
na Inglaterra as crianças andam
nas ruas amarradas aos pais com
uma coleira anatômica.

Christopher discute no
Egito processo de paz

CAIRO — No primeiro dia de
sua- yisita ao Oriente Médio, o se-

cretário de Estado americano, War-

ren'Christopher, esteve com o pre-
sidente Hostii Mubarak e com o
chanceler Amr Moussa, em busca

dé apoio para trazer árabes e israe-

lenses de volta à mesa de negocia-

ção. Após o encontro, Christopher

disse que americanos e egípcios
"concordaram 

em intensificar os
esforços 

para 
reativar o processo de

paz e estimular as partes a retoma-

rem as negociações". Não mencio-

nou, entretanto, a questão dos pa-
lestinos deportados por Israel para
ó»-sul do Líbano em dezembro,

maior obstáculo à continuação das
conversações iniciadas por seu an-
tecessor, James Baker.

Antes da reunião, Egito e Esta-
dos Unidos pareciam em desacordo

sobre a oferta de Israel de repatriar

imediatamente 101 deportados e os
outros até o final do ano. Segundo

fontes palestinas no Cairo, Muba-

rak, após ouvir Yasser Arafat, líder

a Organização para a Libertação

da Palestina (OLP), teria sugerido a

Christopher que Israel repatriasse

em três etapas os 396 palestinos que
ainda estão no Líbano.

Tal plano, uma mudança signifi-

cativa na posição palestina, até

aqui inflexível, daria a Christopher

uma chance de ser bem-sucedido

em sua primeira missão ao exterior.

Tanto os delegados palestinos ás

negociações quanto os porta-vozes
dos deportados vinham afirmando

que ou Israel cumpre a resolução

799 do Conselho de Segurança, que
exige a repatriação imediata de to-

do o grupo, ou ninguém volta.

Em Amã, capital da Jordânia,

onde Arafat esteve quinta-feira, um

alto funcionário da OLP confirmou

a existência de um plano para resol-

ver a crise. 
"Exigiremos 

o compro:-
misso de que Israel cancele as de--

portações; depois podemos sentar e
discutir o mecanismo do retorno-
dos deportados", disse o funciona-
rio. Pela proposta da OLP, um ter-

ço dos 396 seria repatriado imedia-
tamente, um terço antes de abril
e um terço em junho.

No acampamento dos deporta-
dos, o líder do grupo, Abdul Aziz
al-Rantisi, indagado sobre a nova

proposta, não a rejeitou totalmen-
te. 

"Se 
Israel assumir o compromis-

so de cancelar as ordens de depor-
tação, e de nunca mais deportar

palestinos, teremos uma posição
que contribuirá efetivamente para
pôr fim à crise", disse ele.

Cairo —ReUter
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Christopher passeou com Marie

Fim do 'apartheid' Vítimas 
do naufrágio no Haiti ONU autoriza USO de

força na ex-Iugoslávia
O governo, o Congresso Nacio-

nal Africano e o Partido da Liber-

dade Inkhata concordarem ontem

em reiniciar em 5 de março as nego-

ciaçòes multipartidárias para aca-

bar com o regime racista na África

do Sul. Após dois dias de discus-

soes. o CNA acertou formar um

governo de união nacional por cin-

co anos. depois das primeiras elei-

çòes nacionais multirraciais, previs-
tas para abril de 1994.

Não à coalizão
O presidente da França-,

François Mitterrand, rejeitou
em programa de TV a proposta
do u-premier Michel Rocard de
autodissoluçao do Partido So-
cialista, para dar lugar a uma

coalizão de forças progressistas.
Para Mitterrand, os socialistas

deviam primeiro 
"dominar 

suas

contradições e superar divisões",

antes de qualquer debate sobre

seu fim como partido.

As equipes de resgate que bus-
cam sobreviventes do naufrágio
da barcaça haitiana Neptune já
encontraram pelo menos 180 cor-

pos e resgataram 285 pessoas. Se-

gundo autoridades portuárias de
Porto-Príncipe, o número de víti-

mas chega a 1.000, mas para fun-
cionários do porto de Jeremie, de
onde a barca saiu, pode alcançar

2.000. As informações sobre o nú-
mero de passageiros da Neptune

são contraditórias. A barcaça, su-

perlotada, naufragou durante

uma tempestade na noite de quar-
ta-feira. Os 260 passageiros que
faziam o percurso entre Copenha-

gue, na Dinamarca, e Malmo, na
Suécia, tiveram mais sorte. O

ferryboat em que viajavam foi da-
nificado por uma onda violenta,
mas nâo chegou a afundar, ao
contrário do que se pensou ini-
cialmente. O ferry foi rebocado

para uma iiha e os passageiros
transferidos para outros barcos.

Filhos de Escobar Cúpula da droga
Dois filhos do nacrotraficante

Pablo Escobar foram barrados no

aeroporto de Medellin, quando
tentavam viajar para Miami. Eles

nào tinham autorização escrita do

pai. A policia desmentiu que a
mulher do foragido barão da co-
ca, Maria Victoria Henao, tam-

bém tenha sido detida. Perseguida

por um grupo clandestino que já
incendiou várias propriedades do
bandido, a família estaria tentan-
do refugiar-se nos Estados Unidos.

A primeira reunião de cúpula
centro-americana sobre a^droga
terminou ontem com duas decisões:
a criação de uma comissão conjun-
ta para combater o narcortráfico e

o respeito à autodeterminação de

cada pais para desenvolver sua po-
lítica de repressão. O presidente de
El Salvador, Alfredo Cristiani, de-
clarou-se contrário à intervenção

dos Estados Unidos na região com
o objetivo de combater o tráfico.

NAÇÕES UNIDAS — O Conselho

de Segurança da ONU autorizou os
soldados da Força de Proteção da
ONU (Unprofor) na antiga Iugos-

lávia a recorrerem á força para ga-
rantir sua segurança. Na mesma
resolução, aprovada por unanimi-

dade, o Conselho prorrogou o
mandato da Unprofor por seis se-
manas. O secretário geral Boutros

Ghali anunciou ainda a retomada

das operações de ajuda humanitá-

ria à Bósnia-Herzegovina, suspen-

sás na quarta-feira sob alegação de
"interferência 

política".
A suspensão fora decidida na

quarta-feira pela presidente do Alto
Comissariado das Nações Unidas

para Refugiados, Sadako Ogata.
Ogata justificou a decisão dizendo

que as facções em luta no país 
—

sérvios, muçulmanos c croatas —

estavam impedindo a chegada de
ajuda às vítimas da guerra. Com a
retomada da operação, os funcio-
nários do Acnur em Sarajevo nâo

tiveram que deixar a cidade, como

estava previsto.
As milícias sérvias liberaram on-

tem o comboio da ONU bloqueado

durante três dias no leste da Bósnia.

A autorização para que o comboio

seguisse viagem até Gorazde e Ze-

pa, onde há milhares de muçulma-

nos sitiados, foi considerada um
"ótimo 

sinal" de distensão por fun-

cionários do Acnur.

O embaixador sueco no Conse-

lho de Segurança e Cooperação na 
'

Europa (CSCE), Hans Corell, afir-

mou or.tem que o tribunal interna-

eional para julgar crimes de guerra
na antiga Iugoslávia pode ser esta-
belecido até o início de 1994, ou
mesmo antes, se a ONU agir rapi-
damente. A resolução do Conselho
de Segurança da ONU estabelecen-
do o tribunal deve ser votada tia

próxima semana, depois que o ór-

gão concordou informalmente com
sua criação, na quinta-feira.
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Eterno Carnaval
D!I ois episódios de censura no desfile das escolas

' de samba demonstram que o carnaval há' 'níuito 
tempo deixou de ser a expressão espontânea

de uma cultura popular que se orgulhava de expri-
mir a nacionalidade no que ela tem de mais autên-

., tica. Primeiro, foi a escola dc Samba Caprichosos

...de Pilares, proibida de apresentar a alegoria de um
"pivete assaltando um turista ao lado de uma prós-

titula. Depois, foi a vez da escola de samba Leão
de Nova Iguaçu, que teve apreendidas imagens de
-santos que seriam expostas nos carros alegóricos."}Zt 

.0 caso da Caprichosos de Pilares é exemplo'típico 
da cultura sambista que se apoderou do

..carnaval e o transformou num espetáculo cali-
.brado para a visão dos turistas estrangeiros. Ao
Se eliminar, da alegoria, a prostituta e o pivete,
para não ofender os olhos inocentes dos turistas,
escamoteia-se a realidade que era o apanágio da
cultura popular. Era através do carnaval que o

povo exprimia seus anseios, ainda que em forma
de brincadeira, pois é brincando que se aprende e
se reinvindica.

A censura e a autocensura pousaram sobre o
carnaval como um manto sinistro de escamotea-

"ção 
da realidade. O carnaval já se rendera à

cultura sambista e aos bicheiros como vítima de
um verdadeiro complô de entrega da cultura

,, popular à falsificação da realidade e à máfia da
:contravenção. Agora permite que sua descarac-
^terização sirva de pretexto a todos os outros

interesses escusos.
A cultura sambista, compreendida como pes-' 

quisa desenfreada, a todo custo, das raízes popula-
res, a busca da simplicidade da obra, da comunica-

ção retórica, já fora denunciada como movimento
...desavisado de criação de uma falsa identidade

cultural no Brasil. A música popular tem a como-
didade de ser oral e, portanto, de superar o analfa-

•betismo, outra doença típica de ex-colônias.
... De acordo com a acusação do critico italiano

¦ Bonito Oliva, a música popular, no Brasil, é enten-
dida pelos grupos de esquerda e de direita como
forma de alfabetização, capaz de criar uma com-

pactação do país. A cultura sambista incentivou
muitos intelectuais a se tornaram produtores de

; obras folclóricas, criando uma imagem do Brasil
., ,tal como é exigida pelo turista.

Enquanto os bicheiros se apoderavam das es-
colas dé samba, usando-as como biombos para

negócios escusos, lavagem de dinheiro, base de
atividade mafiosa e até mesmo pontos de venda de
droga, o Brasil perseguiu ingenuamente uma ima-

gem carnavalesca de si mesmo. À medida que os
interesses ideológicos preconizavam uma cultura
de compreensão imediata, a própria cultura des-
truía-se a si mesma.

A representação do luxo no desfile, financiada

pelos bicheiros com um olho no assistencialismo e
o outro na política, em tudo se coaduna com a
imagem kitsch cultivada por eles durante o ano
inteiro. Eles são os 

"reis 
da contravenção", os"imperadores 

do jogo do bicho", os, 
"donos 

do
dinheiro", como se fazem chamar a si mesmos, na
busca sempre nababesca de afirmação e controle
de suas áreas de influência.

A divisão mafiosa do espaço urbano, onde
reinam soberanos e intocáveis, é a culminância da
criminalidade triunfante que se mantém graças a
uma justiça paralela snaguinária e infalível. Os
banqueiros da cúpula do bicho matam pessoal-
mente seus desafetos ou mandam matá-los, den-
tro de um espírito de vingança inesgotável. Ao
lado de Castor de Andrade, advogado que nunca
advogou, Anísio Abrahão, espécie de Robin Hood
da Baixada Fluminense e matador não arrependi-
do de Luís Carlos Jatobá e Misaque José Mar-

ques, e tantos outros colegas, destaca-se agora, à
frente da Liga das Escolas de Samba, o Capitão
Guimarães, tantas vezes acusado de tráfico de
droga, contrabando, assassinatos ao estilo dos
esquadrões da morte e tortura. A patente de capi-
tão ele se concedeu a si mesmo ao ser expulso do
exército, por contrabando de armas.

Capitão Guimarães afirmou-se incapaz de
matar uma mosca, ao ser pilhado em flagrante
como membro dos grupos de extermínio do Es-

pírito Santo. Cinismo absoluto. Ele e os outros
bicheiros são hoje os grandes gigolôs da cultura
sambista que extrapolou a passarela do samba e
ameaça se transformar em instituição nacional,
depois de deitar raízes na alma popular e nos

palácios de governo.
Para eles, o Brasil é um eterno carnaval, uma

contravenção colorida, um caminho desimpedi-
do para todos os excessos e todas as abjeções —

em nome de um assistencialismo capenga que se
utiliza do povo para explorar o povo.

Desmontando a Máfia
Bastou 

que o JORNAL DO BRASIL denun-
ciasse a ligação de maus policiais com donos

,'de ferros-velhos que se dedicam ao desmonte cri-
i minoso de veículos para que os roubos e furtos de
automóveis caíssem de forma expressiva no Rio —

respectivamente 25% e 20%, em uma semana.
O JORNAL DO BRASIL foi o primeiro a dar o

mapa da mina da máfia do ferro-velho, mas o fato
não chegava a ser novidade para muitos policiais. Há
um ano, o secretário da Polícia Civil, Nilo Batista,
mandou apurar denúncias nesse sentido. O correge-
dor da Polícia Civil, Álvaro Luiz Pinto e Souza, a
despeito das ameaças telefônicas, vinha realizando
investigações para chegar aos responsáveis.

'":' 
O que surpreende, no caso, é o gap, a enorme

distância que existe entre a intenção da autoridade
e a produção dos resultados saneadores. A princi-
pio, constatado um crime, sobreviria um processo
de rotina, que culminaria naturalmente com o

julgamento e a punição dos criminosos.
No entanto, quando há policiais envolvidos nas

denúncias, os procedimentos enguiçam como carros
velhos. Denúncias caem no vazio, informações se

pulverizam e ordens deixam de ser cumpridas, de
modo que tudo continue como dantes: no manto da

, impunidade. Isto só comprova que a banda podre da
-polícia tem muito mais poder e influência dentro das
" 

corporações do que se imagina.

Não é por acaso que todos aqueles comerciantes

que devem à lei ou de alguma forma a afrontam, vêm
empregando policiais da ativa nos seus negócios —

como vigilantes ou ostensivos leões-de-chácara. São

proprietários de casas de diversões, cassinos clandes-
tinos e outros estabelecimentos suspeitos — como os
ferros-velhos — que, se não estão de todo na ilegali-
dade, acham-se a um passo dela.

Felizmente, estes seres híbridos, que freqüentam
ao mesmo tempo, e com igual desenvoltura, os
subterrâneos da criminalidade, as delegacias e os

quartéis,,são apenas uma parte da polícia, a ser
evitada. É com a outra parte, sã, que a sociedade tem

que contar para o provimento da sua segurança.

O JORNAL DO BRASIL, com sua denúncia
e as conseqüências desta, deu ao poder público a
receita para se acabar com o roubo de carros no
Rio: fechar os ferros-velhos suspeitos e afastar
de suas corporações os policiais que lhes servem
de cães-de-guarda, sem prejuízo de processo ju-
dicial,.

Agora é preciso dar os nomes dos maus agen-
tes que atuam em outros redutos, para neutralizar
suas ações e sua má influência. A sociedade vai
lucrar muito com isto — mas não menos que a
instituição policial. Esta precisa ser saneada para
reconquistar a credibilidade junto aos cidadãos.

Por Trás da Máscara
Cl< umprindo a praxe judicial, os grandes ban-

' queiras do jogo do bicho compareceram de
novo à 14a Vara Criminal para assinar termo de

presença no processo a que respondem por forma-

ção de quadrilha e tráfico de drogas. Foi uma feliz
coincidência o fato de terem se apresentado na
véspera do carnaval.

É nesta época que os bicheiros pulam da

,; sombra para os holofotes da mídia, exibindo seus
feitos e posando, apesar dos tropeços na concor-
dância verbal, como filantropos que se dedicam a

patrocinar desinteressadamente efemérides da cul-
tura popular. Aproveitam a oportunidade para"passar ao público a imagem de cidadãos que con-
tribuem para o bem da sociedade.

Tendo de comparecer ao foro em datas deter-
minadas, submetendo-se ao rito da lei, os banquei-
ros são instados a tirar a máscara de foliões para
mostrar sua face escusa — a de indivíduos em
débito com a Justiça. Esta, por suspeitar deles,
trata-os em regime de estrita vigilância. É esta a
imagem dos bicheiros, e não outra, que deveria

prevalecer junto à opinião pública.
As apresentações periódicas dos bicheiros no

1 foro devem durar até abril, quando a juíza Denise
; Frossard dará sua sentença. O processo, atualmen-

te na fase das alegações finais, tem 22 volumes e
¦ 4.350 folhas. Seja qual for o veredito, a obrigação

de rotina de comparecerem ao foro denota por si
uma mudança positiva com relação â maneira
como já foram tratados.

Os banqueiros, como todos se lembram, chega-
ram a ser recebidos no Palácio Guanabara, como
grandes personalidades, pelo ex-governador Mo-
reira Franco. Um deles, Castor de Andrade, foi"fotografado 

com familiares de um presidente da

República. Assiste-se, agora, à retomada de certos
rigores, e princípios, que o sinuoso curso do pro-
cesso contra os bicheiros, afinal endireitado, ates-
ta.

O processo remonta a 1976, quando o então
governador Faria Lima instaurou uma comissão
de promotores e delegados para apurar os crimes
relacionados ao jogo do bicho. Quando os 19
volumes do inquérito foram enviados, em 1978, ao
SNI, desapareceram misteriosamente — o que
comprova que o bicho vivia melhor no tempo da
ditadura.

O processo só foi desencavado, e a duras
penas restaurado para tomar o caminho do Judi-
ciário, graças ao esforço do procurador geral do
estado, Antônio Carlos Biscaia, e de sua equipe de

¦ 
promotores. Este fato só enfatiza a importância da
atuação do ministério público nas investigações
que instruem os inquéritos, as quais, no Brasil,
correm por conta exclusiva da Polícia Civil.

Parece evidente, pelas ligações de agentes com
a contravenção, que nenhum bicheiro jamais será
punido enquanto as delegacias contiuarem a cui-
dar dos inquéritos sem a supervisão do ministério
público. A persistir este sistema, é a polícia que, em
última análise, acaba promovendo justiça a seu
modo. Quando quer beneficiar algum indiciado,
produz inquéritos tão mal feitos que, por causa
dos vícios, não são capazes de levar ninguém à
condenação.

A proximidade da revisão constitucional, ain-
da este ano, torna o debate sobre a maior partici-
pação do ministério público nos inquéritos poli-
ciais não apenas oportuna mas indispensável, caso
o o propósito seja o de se fazer justiça no Brasil.

CARTAS
Irritados estamos nós

O inferno eslá repleto de pessoas
com boas intenções. Chega de discursos
e promessas que nunca são cumpridas.

O presidente Itamar, pelo que lemos nos

jornais, se irrita com os empresários

gananciosos, se irrita com os banquei-
ros, se irrita com seus ministros, se irri-
ia, e só.

Irritados estamos nós. que traba-
Ihumos, pagamos impostos, e vemos

nosso salário valer cada vez menos, com
esta inflação galopante. O presidente c

pago para agir cm vez de se irritar,
esbravejar, e não resolver nada. Se a
inflação nâo baixa, é porque tem muita

gente importante lucrando com isto. Se
é uma questão de medir forças, o gover-
no deve mostrar quem manda no pais
— se é que ele manda mesmo.

Nós exaurimos a pouca energia que
nos restava para tirar Collor e sua gan-
gue corrupta do poder. Estamos cansa-
dos de ver que a roubalheira ainda con-
linua. Estamos cansados de ser cobaias
de laboratório. Como uma nação des-
truída pela guerra, temos que recomeçar
do zero, mas com um plano bem defini-
do, com metas a cumprir. Será que não
há ninguém neste país apto a desempe-
nhar esta tarefa? Alguém que enxergue

que sem incentivar a produção nunca
sairemos do buraco? Que juros altos só
incentivam a especulação financeira?
Será que estamos condenados à posição
de lanterníhíias da América Latina, por
total incompetência ou má fé? Triste
destino. Selma Beila Chvidchenko —

Riu dc Janeiro.

Edifícios doentes
Oportuna a reportagem na Ecologia

do JB de 8/2, sobre a SBR — Sindrome
Biiilding Release — também conhecida

por sindrome dos edifícios doentes ou
simplesmente Clausto Sindrome. Entre-
tanto, gostaria de enfatizar alguns pon-
tos importantes e que não foram devi-
damenle abordados.

Os locais onde as pessoas estão
mais sujeitos à doença são as bibliote-
cas, arquivos e biotérios, principalmente
nos locais com ventilação inadequada.

A contaminação do sistema dc re-
frigeração ocorre normalmente nas tor-
res de ar refrigerado central, apesar de
Lègionela ser o principal agente de con-
taminação. Do ponto de vista da higie-
nização das torres, o problema mais
complexo é a destruição dos microorga-
nismos nos quais a Lègionela se abriga.

A tendência internacional é asso-
ciar, na medida do possível, a ventilação
mecânica com a natural, permitindo
principalmente a liberação de toxinas e

gases, que não são passíveis de elimina-

ção pelos sistemas convencionais de fil-
tração.

Deve ficar claro que a sindrome do
Edifício Doente é causada por uma as-
sociação de vários agentes (pouca reno-
vação do ar, bactérias, fungos e suas
toxinas, umidade, stress e carga horária
de trabalho), enquanto que a legionelo-
se é causada por agente etiológico único
e conhecido, a Leglonella sp. Silvio Vai-
le, coordenador do Curso dc Biosscgu-
rança, Fundação Oswaldo Cruz — Rio
dc Janeiro.

Beija-Flor

Na reportagem assinada por Ânge-
Ia Regina Cunha — "Nova 

Beija-Flor

perde o luxo e enfrenta a crise — e

publicada no dia 14/2, a legenda da foto
atribui a mim uma declaração que em
absoluto não fiz: 

"Maria 
Augusta de-

mitiu gente do barracão da Beija-Flor

que, segundo ela, havia afrouxado as
rodas do seu carro". Esta informação
não corresponde â verdade; a pessoa
demitida não fazia parte da equipe do
barracão mas sim de meu grupo de
trabalho e a demissão deveu-se a moti-
vos disciplinares. Maria Augusta Rodri-

gues, carnavalesca da Beija-Flor — Rio
de Janeiro.

Reciprocidade

Em que pese a existência de um
tratado de reciprocidade entre Brasil e
Portugal, estamos indignados com o
alarde que tem sido feito em torno da

questão, em detrimento do tratamento
dado pelo Brasil a estrangeiros de ou-
trás nacionalidades.

Meu marido é suíço. Casamo-nos
no civil, em Zurique, no dia 5/5/89.

Quinze dias após a cerimônia recebi,

pelo correio, o meu passaporte 
"verme-

ihinho" adquirindo, desde então, o sla-
tus de cidadã suíça, podendo até mesmo
votar em qualquer eleição, o que fiz
várias vezes.

Desde novembro; 91 tivemos o cui-
dado de averbar nosso casamento no
Registro Civil do Rio de Janeiro, já com

vistas a uma futura fixação de residên-

cia no Brasil.

Em agosto do ano passado viemos

para ficar e, sempre com a mesma cau-

tela. upressamo-nos em dar entrada no

pedido dc visto permanente dele, o que
foi feito no mesmo mês.

Até hoje ou seja, seis meses depois,

o processo sequer foi enviado para Bra-

sília, adormecido que está nas pratelei-
ras do Setor de Operações da Policia

Federal no Rio de Janeiro. As informa-

ções que obtivemos de amigos que co-

nhecem tal procedimento são dc que"sem 
gorgeta nào sai".

rji—tp^=^)/w>r|
Na Suiça, com o casamento, recebi

a condição de cidadã. No Brasil meu
marido tem que contentar-se com um
reles visto permanente, continuando
sempre na condição de estrangeiro, sem
direitos políticos c, o que é pior, tendo

que esperar até Deus sabe quando para
efetivamente existir. O desrespeito e o
descaso, aliados â velha corrupção sào
revoltantes. Sua situação é insustentável
e constrangedora: nâo é mais turista (o
visto expirou), não pode trabalhar, não

pode abrir uma conta em seu nome no
banco e muito menos conduzir nosso
carro. Quando muito ele está civilmenle
equiparado ao menor (incapaz de prati-
car atos da vida civil), mas penalmente é
imputável. Tem obrigações mas nào
tem direitos. Seria ridículo, se não fosse
trágico e altamente injusto. Estamos, os
dois, há seis meses desempregados, su-

jeitos ao bel prazer dos agentes fede-
rais.

Portanto, com que moral podem as

autoridades brasileiras arvorarem-se a

falar em reciprocidade de tratamento?

Fica aqui o nosso protesto e nosso

apelo para que Muthias Heinz Kohler

possa, no mínimo, receber definitiva-

mente o seu bendito visto de pcrmunên-
cia. Monieca dc Holanda Daibert — Rio

dc Janeiro.

Fusca

A respeito da carta do Sr. Fernando

Rocha, do Rio de Janeiro, publicada em

15/2, sob o título acima, gostaríamos de

esclarecer que, quando o presidente Ita-

mar Franco pediu à Autolatina a volta

da produção do Fusca, jamais chegou a

compará-lo com qualquer outro veiculo

de qualquer outra marca.

Acreditamos que todos os fabrican-

tes que conseguirem coclocar no merca-

do um produto a preços inferiores aos

previstos para este veiculo e com condi-

ções de gerar empregos para inciar, fi-

nalmente. o retorno ao crescimento eco-

nòmico do pais, devem ter o mesmo

tratamento dado ao Fusca. Fran Augus-

ti, gerência de Imprensa, Autolatina Bra-

sil S.A. — São Paulo.

Obra inacabada

O que separa a Zona Norte da

Zona Sul não são apenas os túneis. Para
certas autoridades, parece-me que é o

descaso e o preconceito também. Moro

nu Rua Cardoso Quintão, em Piedade,
em pleno coração da Zona Norte do

Rio e sinto na pele esta discriminação.

Aproximadamente em março de
1992, a prefeitura iniciou aqui uma obra
de pavimentação e redes pluviais. Toda
obra que visa à melhoria para a comu-
nidade merece louvor. Porém esta, pelo
tempo em que vem se arrastando, já
extrapolou os limites de tolerância de

qualquer ser humano. Bem. se uma rua
com cerca de 600 metros de extensão
leva mais de 300 dias 

para ser concluída,

quantos milhões de dias levaria a prefei-
tura para construir todas as ciclovias e
linhas coloridas da cidade? Está bem

claro para os moradores daqui, quei o
nosso problema é fruto da falta deiiite-

resse e de vontade política da prefeitura
em solucionar esta questão. 

(...) Nossa rua está toda esburaca-

da. com montes de terra por todos-os

lados; o trânsito no local está desviado

desde março passado; o recolhimento
de lixo está precário, pois é impóssivel

trafegar na rua; os animais se relestelam

pelas latas de lixo derramadas na f ín!^
um problema para a saúde públioauOs
moradores que têm carros ás vezes não
conseguem estacioná-los em suas gnisi-
gens, pondo em risco seu patrimônio.
(...)

Pergunto: se fosse uma rua no Alto
Leblon essa bagunça estaria impefaittto
até hoje? Eliane BcIIcza — Rio dc Járici-
ro. - -i

Seguro de saúde
Em atenção à carta da associada

Sônia C. Miranda, publicada nó 
"dia

7/2, informamos que os custos dos')llrl-
nos e/ou do seguro saúde da Gí.ldíin
Cross, acompanham a variaçãoiíos
custos dos medicamentos, honorárias
médicos, diárias e taxas hospitalares,
salários e despesas gerais. Ressaltamos

que na Golden Cross existem planos
com custos mais acessíveis e atendimért-
to completo sendo que em rede" 

"mlíJs

restrita, o processo de mudança pode
ser feito, com total aproveitamento das
carências, em qualquer uma de nossas'
agências de atendimento. Terézirifía.
Santos, assessoria dc Imprensa, Sísferiía
Golden Cross — Rio dc Janeiro. ''

Banco 24 Horas /
Ao utilizar o Banco 24 Horas no

dia 21 de janeiro deste ano, tive d meu
cartão magnético retido na máquiha.
Mesmo assim, uma informação na"tela
avisava que o dinheiro seria liberado em
seguida, mas tal fato não aconleceú'.'N'o
dia seguinte constatei que o valor solici-
tado foi descontado de minha conta
corrente, como se a operação tivesse
sido normal.

Comuniquei à gerência do Banco
do Brasil onde mantenho a minha coritii
corrente e depois das rormalidd'des efe

praxe solicitei, por carta, o retorno do
dinheiro descontado indevidamente.
Transcorridos mais de 14 dias,' ainda
não fui ressarcido. Pergunto: quantas
semanas, avaliações, relatórios e memo-
rundos internos terei que esperar para
devolverem o meu dinheiro? Será qite
precisarei ter um novo aborrecimenro

para que, desta vez, devolvam o dinhtfl-
ro corrigido? Afinal, quando o cliente
erra, paga. Espero que o inverso "tiilTi-

bém seja praticado. Com a palavrJV)
Banco do Brasil c o Banco 24 Horas.
Aliás, menos palavras e mais raj>M(?z.
Scrgio Caringi — Rio de Janeiro.

CEF-Volta Redonda..., .

Há algo de errado com o sistema de
emissão de cartão magnético da.Caixa
Econômica Federal. A CEF é o único
banco em que tenho conta correntq q,^-,
a cada mundaça de limite dc crédito,

precisa trocar o cartão usado paij\,sa-
ques no Banco 24 Horas.

Se o cartão chegasse seria só mais
um custo operacional, mas quandp^íaío
chega é prejuízo na certa para o cliente.

Meu limite de crédito já mijdou
duas vezes nos últimos seis meses, ,;po-
rém como não recebi novo cart'ffô,'"só

posso retirar a quantia relativa ao"pfi-
meiro limite.

O problema não é du agência."'por-

que sou testemunha de telefonemas da-
dos cobrando os cartões solicitados. A
agência Volta Redonda não é informa-
tizada, tem pouquíssimos funcionários,
não tem guiché exclusivo para idosos.,0
resultado são filas quilométricas em

qualquer dia do mês. Os poucos funcio-
nários se esforçam para dar um bom
atendimento, mas é inútil. A única vaii-
tagem oferecida pela agência é a.Caixa'
Rápida, a meu ver subutilizada, 

já düe
não pode ser usada para requerer, [áfao
de cheque. (...) Guaraciara dc Lavor
Lopes — Volta Redonda (RJ). 

' "

Dedetização rt.

Há alguns anos compro a massa
Kioto pura dedelizar minha casa. j_ja
um sucesso. Acontece que neste mês-ide

janeiro/93, comprei a massa na Av.
Paulo de Frontin, 125 (...) e, para minha
surpresa, de nada valeu. A Kioto-foi
uma empresa. (...) A Defesa do Consu-
midor deveria fiscalizar esta firma .por-

que, como eu, muitas pessoas estão sen-
do enganadas. Lcny Frossad Fonseq. Z-
Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-

vel e endereço que permita confirmação pré-
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A verdadeira alegria
DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALES 

'

Após 

longa e acu-
rada prepara-

ção, eis que se inicia o
carnaval. Um comen-
tário sobre esses foi-

guedos tradicionais,

para ser imparcial e
verdadeiro, se orienta
em duas vertentes.
Uma, a festa, a diver-
são. E a outra, o aspecto moral de suas
manifestações. Nesse último caso, há uma

grande diversidade, desde as atitudes acei-
táveis até à mais deslavada pornogra-
fia. Infelizmente as ocorrências nestes dias
se identificam, na opinião pública, com a
exibição do erótico. Isto se deve àqueles
meios de comunicação social, particular-
mente televisão, que selecionam as imagens
mais abjetas para lhes dar um relevo espe-

ciai. Ao mesmo tempo, cabe notável parce-
,1a de responsabilidade à degenerescência
moral de muitos, em todas as camadas

I sociais. Em conseqüência, cresce a corrup-

i ção, inclusive administrativa. Sem o apoio
do público, os rumos seriam outros. O
estímulo ao despudor brota de um conjun-
to de fatores em que se mesclam espètácu-
los grandiosos com a mais refinada exacer-
bação de paixões degradantes. Os desfiles,
eixo do carnaval do Rio de Janeiro em
nossos dias, são um amálgama de contra-
ventores da lei com protagonistas de todas
as classes. A mistura de 

patrocinadores,
cujo dinheiro é de procedência duvidosa,
com indivíduos que deveriam dar exemplo

'desonestidade 
é altamente prejudicial ao

L^p* público. Acrescem as descabidas ten-
tativas de introduzir símbolos sagrados em

•meio a desfiles que agridem os sentimentos
religiosos. O mais elementar bom senso

exige 
de um caráter bem-formado respeito

!'ás crenças alheias.
LjiA toda essa variedade de encenações
da-se o nome de 

"promoção 
ao turismo".

•-Como pessoas que gozam de influência
'participam 

desses atos ou aprovam a mo-
dálidade de realizá-los, torna-se difícil uma
salutar reação.

j (O carnaval poderia ser uma festa popu-
,Uií', digna, mas cada ano desce mais na
-difusão do nudismo, com graves conse-

qiiências.
Uma delas é a propagação da Aids.

Como a difusão desse terrível mal se rela-

tç,(Ójia com o comportamento sexual, a
exaltação da impudicícia resulta em incre-

,,mento à disseminação da doença. Sobre
^essa verdade, paira um grande silêncio.
Busca-se indicar soluções falsas, pois se

•teme 
pôr o dedo na chaga. Seria parecer

retrógrado. E caro é o preço que se paga' 
pela coragem de se afirmar a verdade nesta

.matéria! A propaganda de preservativos,
¦-por não serem eficazes — 24,2% se rom-

pem, segundo recente inquérito feito na
iijtima Feira da Providência —, constitui-

, se um estímulo às relações sexuais. E cada
vez que isto ocorre com alguém infectado,
o mal se difunde. Favorecer, assim, essa
doença é um crime.

Um segundo aspecto a considerar é o"apoio 
de muitos ao que ocorre e é transmi-

tido, pela 
"mídia". 

Há outras manifesta-
rcoes — embora modestas —, mas, por
serem opostas à exacerbação das paixões,
não são levadas devidamente em conta, no

julgamento global.- 
A população do Rio de Janeiro não se

identifica com o carnaval. Isso porque
.centenas de milhares de cariocas saem da
cidade nesses dias, cedendo lugar a uma

•outra multidão que chega, de várias partes,
para partilhar desses excessos.

Os assistentes aos espetáculos pomo-

gráficos, ou com eles coniventes, são uma
minoria. E, ao lado, há um número expres-
sivo que viaja ou não participa ou, ainda,
se inscreve cm exercícios espirituais. A Cú-
ria Arquidiocesana 

pede sempre que todas
as paroquias, nessa época, promovam atos
religiosos, como a Adoração do Santíssimo
Sacramento em desagravo às ofensas que
sào cometidas, nestes dias, contra as leis do
Senhor. E também são inúmeros os retiros,

quer em regime de internato, quer exter-
nos, no Rio como em tantas cidades do
Brasil. Merece destaque o que tem ocorri-
do — e se repete este ano — no Maracanã-
zinho. A ele acorrem milhares de pessoas!
Neste carnaval são esperados 25.000 par-
ticipantes que, de sábado até o fim da
terça-feira seguinte, passarão o dia inteiro
nesse estádio, realizando uma grande de-

• 
monstração religiosa. No ano passado, o
número de confessores para confissões in-
dividuais subiu a 52 sacerdotes. As comu-
nhões sacramentais foram cerca de 11.000.
O Movimento Carismático Católico assu-
me a complexa organização desta bela ma-
nifestação de Fé, exatamente a pouco mais
de três mil metros do lugar onde a orgia
mais se revela, o Sambódromo. Assim,
embora com presença reduzida dos fiéis,
multiplicam-se outros atos de piedade nos
mesmos dias em que explodem as manifes-
tações contra a moral. No entanto, somen-
te estas são amplamente difundidas aqui e
no estrangeiro, transmitindo uma falsa
idéia de nossa população. Há graves ofen-
sas à Lei de Deus, mas também existe a
outra face da medalha.

No último mês de outubro, em Santo
Domingo, um pequeno grupo de eclesiásti-
cos procurava informar-se sobre a realida-
de do que era apresentado em seus países.
Não entendiam como era aceitável uma
festa com os excessos tão amplamente di-
vulgados. Respondendo, afirmei a veraci-
dade das imagens transmitidas, mas tam-
bém a existência de outros aspectos bem
diversos e que igualmente faziam parte da
fisionomia do Rio de Janeiro, embora fos-
sem deixados na penumbra. Essa mesma

pergunta me tem sido feita em diversas
oportunidades, fora de nossas fronteiras.

Urge proclamar que a moral da cidade
nào se reduz às imagens que a televisão, as
revistas e jornais publicam com tanta ênfa-
se nestes dias. Há um outro aspecto autên-
tico que também faz parte de nossa comu-
nidade.

Diante dessa realidade e destes contrastes,
em vez de lamúrias, lamentações pelos exces-
sos, observemos uma atitude cristã. Respei-
temos, sem aprovar, as decisões que contra-
riam o nosso modo de ver, fruto de nossa Fé.

Ao revelar e repudiar o mal, evitemos a
ofensa aos que pensam diferentemente. No
entanto, mantenhamos com clareza uma po-
sição coerente com a Fé e o bom senso,
embora isso nos traga incompreensões. Sem
radicalismos, sublinhando os aspectos positi-
vos realmente existentes, não omitamos, no
entanto, a denúncia dos erros que tantos

prejuízos causam.

Por último, mesmo que todos optassem

por um carnaval impudico, que incentiva
os desvios morais, continuaríamos, mesmo
isolados, a proclamar com vigor a verdade.
A alegria, se autêntica, é um bem; se pro-
duz efeitos funestos à saúde espiritual e
moral dc nosso povo, deixa de o ser. Há
muitas maneiras de divertir-se nessa festa,
sem que isto implique a afronta a Deus, às
suas leis e degradação dos homens. Esse é
o caminho.

' 
Cardeal-arcebispo do Rio do Janeiro

RODRIGO LOPES ?

A 

análise crítica dos problemas da Cidade
do Rio dc Janeiro encontra na pobreza

do subdesenvolvimento a única explicação pa-
ra os enormes contrastes e distorções encon-
trados na organização de sua sociedade. En-
tretanto, observa-se que cidades muito mais
ricas e poderosas têm passado a enfrentar, nos
últimos anos, problemas bastante semelhantes
aos nossos, apesar de que em um grau relativa-
mente menor. Essa situação tem sido estudada
em profundidade por planejadores urbanos e
sociólogos, buscando entender os fatores gera-
dores primários.

O conceito da 
"Cidade 

Dual", onde con-
vivem opulência e pobreza em espaços urba-
nos, tem sido o principal tema atual da sócio-
logia urbana. De um lado, a economia
formal baseada em informação e automação,
e, de outro lado, a economia informal basea-
da numa força de trabalho degradada. A
transição nas grandes cidades do processo de

produção industrial 
para 

o processo de pro-
dução informacional, aliado ao crescimento
da produção flexível, resultante da evolução
da produção em série para a produção parti-
cularizada, gerou enorme deteriorização nas
forças tradicionais de trabalho, criando um
vácuo de oferta na faixa de empregos médios,
desestruturando a base de formação da classe
média. O dualismo da cidade é resultado do
redimensionamento da força de trabalho nm

um processo simultâneo de crescimento e
declínio, gerando uma estrutura social alta-
mente estratificada e segmentada, que dife-
rencia entre força dc trabalho superior, força
de trabalho inferior e pessoas excluídas. A
Cidade Dual é fruto da diferenciação entre a
mão-de-obra empregada na economia for-
mal, baseada em informação e comunicação,
c a mão-de-obra informai, baseada na mão-
de-obra degradada, econômica, caracterizada

por dois vetores distintos, embora articula-
dos, de diferentes dinâmicas de crescimento
econômico. A economia formal é quase sem-

pre localizada nas maiores e mais dinâmicas
áreas metropolitanas, especialmente nas suas
áreas centrais, promovendo uma convivência
desarticulada com fluxos de espaço específi-
cos, havendo barreiras importantes à mobili-

dade do trabalho, especialmente na sua com-

ponente ascendente. Na maioria das cidades,
a distribuição espacial leva à formação de
áreas exclusivas com muito pouca comunica-

ção entre si. Essa diversificação social leva à
formação de sociedades locais distintas, ge-
rando conflitos de ordem global.

No caso do Rio de Janeiro, devido â sua
estruturação passada, há uma grande homo-

geneidade étnica e menos problemas e confii-
tos com esta estratificaçao social, pois os
espaços se entrelaçam de forma cada vez
mais estreita, permitindo que a sociedade
seja, até certo ponto, extremamente articula-
da se compa-ada a outras cidades do mundo.

Outro fenômeno importante é que a eco-
nomia formal baseada na informação se in-
terliga através da comunicação não só entre
si como com todas as outras partes do mun-
do. Por outro lado, a nova força de trabalho
reestruturada, segmentada e cspacialmente
segregada, tende a se restringir à sua cultura
especifica e experiência local com as imagens
de televisão como única comunicação com o
resto do mundo.

O prefeito César Maia, consciente das
dificuldades e dos problemas enfrentados pe-
Ia nova estrutura da Cidade Dual, resolveu,
através da Secretaria Especial de Desenvolvi-
mento Econômico, estruturar esse setor de
forma abrangente. A nova Secretaria tem por
responsabilidade nâo somente a promoção
do desenvolvimento como também a facilita-

ção e a reestruturação da ascensão ao enorme
contingente de mão-de-obra envolvido na
economia informal de nossa cidade. .'

Tenho certeza de que com o pleno conhe-
cimento das limitações técnicas, econômicas
e sociológicas que essa nova estruturação
urbana gera no desenvolvimento da cidade,
entende o prefeito César Maia que o processo
de desenvolvimento só será completo se inte-

grarmos toda a cidade na nova formulação
social, que permita a reintegração e a verte-
bração da sociedade carioca.

* 
Secretário de Desenvolvimento Econômico do Munici-

pio do Rio do Janeiro

Premiação em Havana
MOAC1R WERNECK DE CASTRO *

Os 

prêmios literários da Casa de las Amé-
ricas, em Havana, contaram no seu júri,

este ano, com a participação de cinco brasilei-
ros: Silviano Santiago, Davi Arrigucci Jr., Di-
va Damato e Jorge Schwartz (críticos, ensaís-
tas, professores universitários), mais o autor
deste artigo. Concorrem regularmente a esses

prêmios numerosos candidatos de vários pai-
ses da América Latina. A premiação é uma
séria responsabilidade, mais ainda agora,

quando a Casa se lança a uma recuperação de
seu prestigio, prejudicado nos últimos anos

por uma subordinação retardada a critérios

propagandísticos e sectários.
Em reunião com os jurados, o presidente da

instituição, Roberto Fernández Retamar, reco-
nheceu francamente o desgaste. Falou da neces-
sidade de adaptação à 

"nova 
realidade que se

criou no mundo" e pediu que as obras de
literatura fossem julgadas \,Ao seu valor literá-
rio. Ficava com isso desafogada a tarefa dos

jurados, que podiam dispensar eventuais ecri-
mônias diplomáticas ao rejeitarem trabalhos
cheios de entusiasmos político-ideológicos, mas
imbuídos do transparente propósito de agradar
ao regime cubano. Nessa atmosfera mais areja-
da, foi agradável e profícuo o nosso convívio
com a direção da Casa e com representantes da
intelectualidade de países hispano-americanos e
franco-caribenhos.

Na minha comissão, julgadora da categoria
"testemunho", 

figuravam Marisol Cano, dire-
tora do excelente suplemento-revista de literatu-
ra de El Espectador, de Bogotá; Manuel Cabie-
ses, diretor da revista Puiito Final, de Santiago
do Chile; Reynaldo González, jornalista,_cscri-
tor e teatrólogo cubano; e John Beverley, en-
saísta, professor da Universidade de Pittsburgh,
EUA. Esse norte-americano, presença rara, se-
não inédita, era por sitpueslo alvo de muita
atenção. Cordial e amistoso com os cubanos,
não escondia entretanto a objeção ao que lhe

parecia criticável.
Durante mais de uma semana, nos dedica-

mos à leitura de originais, primeiro no Hotel de
las Yagrumas (yagruma é a nossa imbaúba), na
localidade de San Antônio de los Banos, próxi-
ma a Havana, e depois na capital. O prêmio de
testemunho sxjgiu flexibilidade em relação ao
regulamento. É que entre as obras pré-selecio-
nadas, a mais premiável não se enquadrava,

bem a rigor, na categoria. Mas, ao mesmo
tempo, não deixava de ser um testemunho, co-
Ihido em forma de reportagem. Os jurados op-
taram unanimemente por inovar, ampliando o
conceito, para premiar o melhor livro concor-
rente: El império de Ia Habana, de Enrique
Cirules, jornalista e escritor cubano.

Trata-se de uma reconstituição dinâmica e
bem-estruturada do período de fastigio da máfia
norte-americana em Cuba, nas décadas de 40 e
50, movimentando personagens como o poderoso
chefão Lucky Luciano e seu executivo financeiro
Meyer Lansky, além de outras celebridades do
ramo como Frank Costello e os coadjuvantes
George Rafat, Frank Sinatra e Tony Martin.
Acredito que o livro faça sucesso, inclusive nos
EUA, e possa mesmo dar um bom filme.

Foram os 
"anos 

dourados" em que o regime
de Batista abria as burras do Banco Nacional de
Cuba para financiar a orgia imobiliária dirigida

por Meyer Lansky, da qual resultaram, entre
outros marcos monumentais, o Hotel Habana
Riviera (onde estivemos hospedados) e o Hospital

Hermanos Ameijeiras, edificado para sede de um

grande banco, mas que acabou sendo, na versão

revolucionária, uma instituição hospitalar de luxo

para o povo. Tempo da dolce vila nos cassinos e

bordéis, do tráfico de mulheres e drogas, dos
belos negócios, da máfia controlando um regime
corrupto — tempo que muita gente gostaria de
ver restabelecido na Havana de hoje.

À margem do trabalho do júri, tivemos um

programa de visitas a centros culturais e cienti-
ficos, mesas-redondas etc. Flanamos nas ruas de
Havana, fomos num fim de'semana a Varadero
e Matanzas, onde assistimos a uma bonita ho-
menagem à poetisa Dulce Maria Loynaz (uma
espécie de Cora Coralina cubana), gloriosa nos
seus 90 anos com o prêmio Cervantes que lhe foi
concedido na Espanha pela obra literária.

Tivemos, na própria Casa de las Américas, a
visita do ministro das Relações Exteriores, Ri-
cardo Alarcón, que foi até há pouco, durante
alguns anos, representante de Cuba nas Nações
Unidas. O ministro respondeu a indagações so-
bre direitos humanos, eleições, regime político.
O problema dos direitos humanos, segundo ele,
deve ser situado basicamente no marco da Carta
da ONU, que exige dos países signatários asse-

gurarem o direito à vida, ao trabalho e outros,
condena a discriminação de raça e sexo, enfim,
estabelece uma série de compromissos funda-

mentais não respeitados em muitos dos países
que mais criticam a falta de liberdade em Cuba.

Quanto à representação política, o chanceler
— 

que é candidato a deputado e disse não ver
nenhum privilégio em manter sua condição 

"de

membro do governo — defendeu o sistema
implantado pela nova Constituição do país. No

próximo dia 24 os cubanos vão votar, em se-
gunda rodada, para representantes nas assem-
bléias provinciais e no Parlamento Nacional, em
seqüência à eleição dos conselheiros locais e 

'dos

prefeitos. Alarcón não crê que a democracia'de
tipo ocidental seja a melhor; qualifica o biparti-
dismo norte-americano de simulacro de demo-
cracia, a disfarçar o partido único das classes
dirigentes.

As longas respostas do ministro do Exterior
a três ou quatro perguntas mais genéricas deram

prova de boa vontade, mas também (talvez por
um exercício de habilidade diplomática, foj o

que alguns acharam) não deram margem a um
diálogo sobre curiosidades mais concretas.

Para aqueles que nos respectivos países lu-
tam por amplas liberdades democráticas, em

particular pela livre expressão do pensamento, o
socialismo cubano, com o seu conteúdo autóri-
tário, suscita uma objeção de consciência. Mas
não há como querer impor prioridades e urgên-
cias num país que tem tantas especificidades,

que vive em estado de guerra, sob o cerco de um
vizinho todo-poderoso e violento em suas rea-

ções. Embora lentamente, Cuba procura aper-
feiçoar o seu regime, onde são muitas as con-

quistas admiráveis em diversos campos. O povo
cubano tem direito a ver respeitada a sua digni-
dade, o seu sentimento de soberania, oposto as

pressões intervencionistas. Que o deixem resol-
ver por si mesmo o seu destino, que o deixem
escolher o seu caminho próprio.

Nos contatos com o povo, ouvimos queixas
amargas sobre os temas infalíveis de abastecimen-
to e transportes (em meio a insistentes interpela-

ções para que contássemos o final da telenovela
Vale tudo, acompanhada com paixão em toda a
Cuba). Foram posições diversas que não pode-
riam ser apresentadas como pesquisa de opinião.
Não me atrevo a nenhum exercício de futurolo-

gia. Só ouso dizer que quem tentar fomentar um
levante para provocar alguma forma de interven-

ção estrangeira na ilha vai se dar mal.

' Jornalista o escritor
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Máfia do

ferro-velho
Cada vez mais está valendo a pena ser leitora

do JB. Valente, sob todos os aspectos, a reporta-

gem sobre a máfia do ferro-velho/polícia.
Contamos com a certeza de muitas outras

reportagens sobre o assunto, dada a repercussão
em todas as camadas. Afinal, quem nào foi pro-
vuvelmcnte será, um dia, vítima da máfia do
ferro-velho.

Culpas? Descaso dos governos ao longo dos
tempos e por aí afora. Sônia Souza — Rio.
* Ao tempo em que parabenizo o JB pela cora-

geni demonstrada quando da reportagem sobre a
máfia de carros roubados x receptadores, passo à
orfandade total diante de tanta barbárie. Esta-
mos vivendo uma situação inusitada de calamida-
demorai.

Recorrer a quem? O ataque vem sendo feito por
quem deveria estar nos protegendo. Acredito que
grande parte da população da Cidade Maravilhosa
tenha passado pela desdita de ter seu carro rouba-

. do. Não fugi à regra, nem poderia. Só espero ter
aportado em boas plagas pois, depois de ler a

¦ reportagem, bate o receio de poder ter batido em

porto nada seguro. No momento, estou sendo
acometida de um grande desânimo — de lutar, de
tentar progredir, de fazer planos. Afinal, tudo po-
dera vir a se transformar em um amontoado de
ferros retorcidos.

De 
quem a culpa? Há conivência? A alguém'interessa 

o esclarecimento? (...) Neü Gomes—Rio.

Condenado pela
imprensa

., Há mais de dois anos, desde que fui a vítima do

.acidente em que morreu Agostinho Dias Carneirio,
venho sendo sistemática e levianamente condenado

fwta imprensa, de uma maneira geral, por um crime

que sequer a Justiça decidiu se sou culpado ou nào.

(:„•) Nenhum dos textos publicados em jornais ou
revistas sobre o tal acidente tem a preocupação de
investigar a verdade, de saber o que realmente
aconteceu — enfim, de conhecer de perto o preces-
so a que respondo.

(...) Sei que sou inocente, seja feita a Justiça ou
não — porque, a julgar pela má interpretação dos
fatos pela imprensa, tudo pode acontecer. (...)

Sofri injustiças em publicações de todo o tipo,
sérias ou não. Uma das exceções nesse mar de
lama era o JORNAL DO BRASIL. (...)

Pois bem, na última semana, fui duas vezes
covardemente atingido por informações publica-
das no JB. A primeira, na reportagem sobre a
audiência a que compareci, onde a declaração de
uma testemunha de acusação (a de que eu dirigia
bêbado) é dada como fato consumado. (...) E a
segunda (...) — o colunista Artur Xexeo, no JB de
domingo, 14/2, começa um dos tópicos com o
meu nome, me classificando na mesma categoria
do ator Guilherme de Pádua, que. confessada-
mente, esfaqueou sua colega de trabalho. (...)
Não se trata de discutir aqui a propriedade da
classificação, como o nefasto senso de humor do
autor poderia sugerir. Tudo o que eu quero é que
me deixem, por favor, ser julgado de acordo com
a lei, para que, só ai, eu possa ser condenado pela
opinião pública. (...) Felipe Camargo — Rio.

Atropeladores

sem castigo
Quero manifestar o meu incondicional apoio

ao artigo-desabafo "Crime 
sem castigo", de

Aguinaldo Silva, no JB de 14/2. É inadmissível
que um monstro emo esse tal de Luis Alberto
tenha cometido um crime horrível como o da
Barra (destruindo a vida de três famílias) e ainda
esteja solto. Como o atropelador de Copacabana
ainda está.

Devemos nos indignar da mesma maneira que
nos assassinatos de Daniella Perez e de Miriam
Brandão. Foi só por causa da pressão popular (e
da mídia, claro) que os assassinos foram para a
cadeia.

Que um novo código de trânsito possa logo
ser aprovado para que crimes estúpidos como
esse, (...) sejam punidos com o máximo rigor.
Paulo Ricardo Schwinn — Rio.

Botafogo F.R.

volta a sede
(...) A coluna Zózimo de 10 2, sob o titulo "Bran-

co e Preto", aventa a hipótese de que urubus
teriam sido 

"atraídos 
pela podridão" da Lagoa

(morte dos peixes), em uma 
"homenagem 

alvi-ne-

gra da natureza à devolução ao Botafogo da sede
da General Severiano?". Tanta grosseria só pode
encontrar uma explicação, "à 

Ia Freud": teria o
Zózimo, na sua primeira infância, sido maltrata-
do por alguma babá botafoguense? Emmanuel
Sodré Viveiros de Castro — Rio.

Bloco engarrafa

o Jardim Botânico
No dia 16 de fevereiro foi publicada na coluna ap •

Zózimo (...) a nota "Baixaria" 
que mostra, a LTiaUÇa

partir dos termos "perturbou" 
e 

"tumultuou", 
a

concepção elitista do seu autor com relação ao
carnaval de rua.

conseqüentemente, um ligeiro aumento do clima
de tranqüilidade na cidade. Os cálculos sào de
que o movimento turístico neste carnaval está
30% superior a 1992. (...)

Que tal começarmos a ter um pouco mais de
carinho pelo que é nosso e a sermos mais positi-
vos e otimistas? Sérgio Nogueira, presidente, A-
bav-Associacão Brasileira dc Agencias de Viagens
do Rio de Janeiro.

Estatuto da

O conteúdo diário de sua coluna nos faz supor
que o carnaval ideal é aquele que se acompanha
de dentro dos camarotes da Sapucaí, regado a
champangne e caviar. E transparente seu receio, e
daqueles de quem reproduz o modits vivendi, da
volta do carnaval de rua à Zona Sul. A força e a
beleza do povo na rua compartilhando de um
mesmo ideal, para alguns pode ser assustador.
Deixando claro nossas diferenças, somos daque-
les que querem somente festa, trabalho e pão.

Quanto aos moradores do Jardim Botânico

que, como todos tiveram um difícil 92, estes
compareceram em massa ao nosso bloco e se
divertiram, como fazem há oito anos, no domin-
go pré-carnaval. (...) João Carlos Regazzi Avelei-
ra — Rio.

Turismo Rio x

Nordeste
Venho lamentar profundamente o teor da

nota 
"Turismo", 

publicada na coluna Zózimo de
17/2 (...) pela gratuidade e o humor negro exis-
tentes na comparação feita entre o Nordeste e o
Rio de Janeiro.

Com que base foi feita a afirmação de que 
"o

Rio está botando ladrão para o turista", enquan-
to 

"o 
Nordeste está botando turista pelo ladrão"?

Terá havido algum fato novo que tenha escapado
ao nosso conhecimento? Graças a Deus, nào.
Pelo contrário, como a própria imprensa vem
noticiando, houve uma diminuição de violência e,

O JORNAL DO BRASIL noticiou a agressão
do publicitário Alberto Lopes por dois meninos
de rua: ele indicou o ponto em que os agressores
se encontravam, mas os policiais disseram que
nada podiam fazer porque eram menores. A edu-
cadora Lúcia de Castro disse ao JB que os poli-
ciais estavam errados, porque o Estatuto autoriza
a prisão da criança e do adolescente por simples
suspeita. Mas a educadora está enganada. O
Estatuto da Criança e do Adolescente só permite
a prisão de menores de 18 anos em dois casos:
flagrante ou ordem escrita e fundamentada do
Juiz de Menores. (...)

Sou de opinião que o Estatuto precisa de uma
revisão imediata, para eliminar as centenas de
suas falhas. Alyrio Cavallicri, ex-juiz de Menores
— Rio.

O PT e seu

labirinto
(...) Genoíno, um "parlamentarista 

doutrinário",
faz uma indagação em entrevista ao JORNAL DO
BRASIL de 13/2, que abre as portas para reflexão."(...) 

O Lula vai ser eleito presidente da Repú-
blica para governar com um projeto de reforma
generosa ou nós vamos fazer com Lula presidente
da República uma espécie de golpe eleitoral? (...)"

É óbvio que a saudável heterodoxia de Genoino
conduzirá suas respostas na entrevista para de-
monstrar a sensatez da primeira parte da indaga-
ção. Entretanto, a contradição está no verbo gover-
nar; pois no parlamentarismo o presidente nâo
pode ser chefe de governo. Neste senlido. Lula, se

eleito no 2o turno com cerca dc 40 milhões de votos,
não governaria o pais. (...) ¦•¦

Este fato surpreendente seria a ponta de um
iceberg, onde uma multidão de eleitores presencia-
ria sua escolha ser secundarizada por uma decisão
dc 

"notáveis", 
ou seja, a composição do governo dc

gabinete. Logo, a opção pelo parlamentarismo no
Brasil credenciaria as elites a cristalizar nossa cs-
candalosa exclusão social a partir da exclusão de
opção de milhões. (...) Vágner Gomes dc Souza —

Itaguai (RJ).

Matança de

abelhas
Fiquei perplexo ao ler, na edição de 15/2, a

noticia sobre as abelhas que foram eliminadas na

praia do Leme pelos bombeiros, com o uso de

gasolina e extintores.

A estupidez humana parece não ter limites.
Como a reportagem reconhece e os próprios
bombeiros admitiram, as abelhas-cachorros são
inofensivas. Então, por que matá-las? (...) Não
sendo as temidas abelhas africanas, bastaria es-

pantá-las. (...) CArlos Gabaglia Penna— Rio.

Ar doente

nos prédios
Excelente a reportagem assinada por Grace

Dantas e publicada no JB de 8/2, "O 
ar doente

nos prédios". Comprovadamente, de todos os
tipos de poluição atmosférica nos microambien-
tes, o mais freqüente é o fumo do tabaco qqe é
responsável por 85% dos poluentes dispersos nes-
ses locais fechados. E um fato preocupante pois
há no mundo mais de um bilhão de fumantes que,
nos centros urbanos, prejudicam diretamente os
que não fumam (fumantes passivos).

(...) A única saida para zerar a poluição é
abolir completamente o consumo do tabaco nos
ambientes confinados. Basta lembrar que os equi-
pamentos de precisão — computadores, micros,
etc. — sofrem danos irreparáveis com essa polui-
çào. Se a máquina se ressente, fácil será concluir-
mos que o ser humano também. Dr. Mário Aiba-
nese — São Paulo.
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! Escola de samba Unidos do Cruzeiro tem a sua principal força na comunidade

A A r u c

(Associação

„' Recreativa
I,ünidos do

Cruzeiro) po-

, de ser a salva-

,,.çãodo futebol

de Brasília. A

r afirmação do

, vice-presiden-
te, Moacir de

; Oliveira, o Moa, soa estranho

.neste início de Carnaval, mais é
verdadeira. Afinal, samba e bola

_ são falados no pé. A Aruc possui
um dos melhores times femininos
de futebol de salão do país. No

desfile, as meninas estarão rebo-'"lando 
na frente da bateria nota

."de:. Outro exemplo: este ano o
time principal da associação ga-'. 
nhou o Campeonato Interclubes

....disputado por 38 equipes e aca-
bou sendo convidado a disputar o
campeonato profissional do DF.
No Carnaval, o ponta de lança

pode tocar surdo, e o lateral es-

querdo, tamborim. Samba e es-

£ porte, na Aruc, se completam.

Ao entrar amanhã no Eixão
'' 

com seus quase dois mil integran-
tes para disputar o octacampeo-
nato do samba brasiliense — um
título inédito na história do sam-
ba brasileiro —, a escola da co-
munidade do Cruzeiro vem dis-

posta a arrasar. 
"Só 

perdemos se

.o capeta mudar o mundo do aves-
-•so", avisa o carnavalesco da esco-

Ia, Geraldo Merreca.

Com o apoio da comunidade

.--da satélite, o Cruzeiro desenvol-
wveu o feliz enredo De Paulo a Pau-
' 

linho da Viola, uma homenagem a

. Portela. Seu Carnaval vai custar
cerca de CrS 500 milhões, sendo

, que o Detur entrou com um subsí-
. dio de CrS 125 milhões. Se ga-

| nhar, o próximo sonho é o Sam-

i bódromo, no Rio.

Casa do Samba — Forma-
da por cariocas que se transferi-

\ ram para Brasília e foram morar
; na satélite do Cruzeiro, há 32

anos, a Aruc é conhecida no Rio

_ como a casa do samba de Brasília.

í Na temporada pré-carnavalesca

; foi na sua quadra que o brasilien-
se 

pôde assistir, dançar e partiei-
par de animados pagodes regados
a cerveja e samba. Monarco, que

A porta-estandarte Stela e o mestre-sala Evaldo são excmiplôsdequeo samba criou raízes em Brasília

deu o toque final no samba-enre-
do deste ano, se apresentou duas
vezes na Aruc: uma vez sozinho e
outra com a Velha Guarda da
Portela.

Jovelina Pérola Negra e Pauli-
nho da Viola também fizeram
show no local. 

"Foi 
emocionan-

te", disse o Paulinho da Viola de-

pois do show. 
"A 

Aruc me lembra
muito a Portela dos velhos tem-

pos", contou. Na semana passa-
da, com a quadra superlotada, o
carioca João Nogueira relembrou
velhos sambas de Noel.

Base comunitária — Presi-
dida pelo bancário Zico Cerquei-
ra, que se criou no Cruzeiro vendo
a escola surgir do meio do barro,
em 1960, a Aruc é atualmente um

grande centro comunitário da sa-
télite e também um pulsante labo-
ratório musical.

O Olodum, por exemplo, já se
apresentou na Aruc. Quem com-

pareceu dançou ao som dos seus

surdos com a mesma alegria de
um pagode carioca. 

"Tudo 
está

interligado", afirma o presidente
Zico. 

"É 
só uma questão de ritmo.

A base é o surdo e o repinique dá
o molho", explica ele. Zico acha

que um dia a bateria da Aruc,
comandada por mestre Branca,
também poderá acompanhar Paul
Simon ou outro cantor pop inter-
nacional que esteja interessado em
música brasileira.

Há muito segredo na Aruc so-
bre o desfile deste ano. São quatro
carros alegóricos que relembrarão
os anos 60 no bairro carioca da
Madureira, quando o velho Na-
tal, mandava na área e a Portela
brilhava no cenário do samba.
Antes da escola iniciar o desfile no
Eixão, o que deve acontecer na
madrugada de domingo de Carna-
vai, a cidade será acordada com
oito baterias de 500 tiros. "A 

cada
ano aumentamos a bateria de fo-

gos de artifícios", conta Zico.

Drama — Com a conquista
do octacampeonato, a Aruc passa
a viver o drama de ter um título
inédito. "Ser 

hours-concurs em
Brasília nós não aceitamos", avi-
sa Moa. Um velho sonho de Zico
é levar a Aruc para desfilar no
Sambódromo, talvez no Grupo l.
O assunto deverá ser discutido

pela ala de frente da escola, for-
mada pelo presidente, seu vice,

por Geraldo Merreca, Hélio San-
tos, Zuca Alcântara, Eletrodo,
Alexandre Lobão, Brigadeiro,
mestre Branca e outros, depois do
fato consumado.

Maso certo, é que o espetáculo
do samba brasiliense vai conti-
nuar nascendo de uma comunida-
de ligada também em esportes,
cultura, lazer e educação ambien-
tal. 

"Não 
entregaremos nossa es-

cola à contravenção. O bicheiro
só entrou no samba pelo poder da

grana. Aqui vamos manter nossas
raízes", diz Zico.

INFORME DF

Condomínio irregular

A 
polícia anti-invasão do GDF desmontou ontem o primeiro,
condomínio rural de Brasília. Numa ação rápida, comanda-

da pessoalmente pelo secretário de Segurança, Coronel Joào Bro-
chado, agentes de vários órgãos cercaram o condomínio Vilages
Alvorada, na QI 28 do Lago Sul, localizado em área de proteção
ambiental. Na operação foram apreendidos dezenas de caminhões
com material de construção, equipamentos e embargadas várias
obras, além de serem expedidas mais de 150 notificações por
infração de construção. O secretário Brochado afirmou que 

"no-

vas ações atingirão a todas invasões ilegais de terras no DF."

Eterno amor

O dono da Brasília Super
Rádio FM, Mário Garófalo,
fez uma inesperada e eloqüente
declaração de amor à sua espo-'
sa Lúcia, entem em almoço no
Iate Clube. Ao garantir que sua

Festa no mar

A decoradora Marta Sena é
do signo de peixe e sua colega
Cássia Lins é de aquárias. Am-
bas receberam do comodoro
Paulo Quintella ( foto) a mis-
são de fazer a decoração do
Iate Clube e bolaram uma Fes-
ta no Fundo do Mar. A decora-

ção do Iate custou Cr4 85 mi-
lhões e é uma das senasações
do Carnaval local.

paixão continua intacta, como
há 23 anos, quando ainda a

paquerava, Garófalo anunciou

que voltará a brincar o Carna-
vai no clube, como no tempo

que conquistou sua colombina.

PELA CAPITAL

¦ A direção da E-
mater/DF reagiu a
denúncia do depu-
tado distrital Wasny
dc Roure, do PT, es-
clarecendo que"comprou 22 Es-
corts para não per-
der o prazo de finan-

ciamento do Bird e
recebeu a frota de

pronta-entrega . Se-

gundo release distri-
buído ontem, Wasny

anunciou "um tufão
e trouxe uma ga-
roa".

¦ O governador
Joaquim Roriz no-
meou José Benício

Tavares consultor-

adjunto do gabine-
te.
¦ O empresário
Sérgio Bandeira dc
Melo, cx-diretor da
CBF, pretende sair
candidato a depu-
tado federal por
Brasília. Depois do
carnaval anuncia,
dois projetos para a
cidade.

PROGRAMA
Baile Infantil

O Iate Clube de Brasília promo-
ve hoje, a partir das 16 horas, seu

primeiro baile infantil ao som de
músicas da banda Squema Seis. Só-

¦cios terão acesso gratuito desde que
„ apresentem a carteira com o recibo

, do mês pago. Para os que não sào
sócios, os convites estarão a venda

. na portaria a CrS 80 mil para adul-
tos e CrS 50 mil para crianças. O
outro baile infantil do Iate será rea-

' 
lizado na próxima segunda-feira.

¦ CINEMA
Corpo cm Evidência e Passageiro 57
- Cine Park 5 no ParkShoppIng (Fone:
234-3336) às .-.MO, 16h, 17h50, 19h40 e
21h30. Cine Atlântica no Conic. mosmo
horário.

Vem Dançar Comigo - Cine Márcia no
Conjunto Nacional (Fone: 225-0633) às
14h. 16h, 18h, 20h e 22h e no Cine Park 8
no ParkShopping (Fone: 234-3336) às
15h30, 171.20. 19h10 e 2lh. Ação (14 anos)
Face a Faço com o Inimigo e Questão
de Honra - Cine Park 1 no ParkShopping

(Fone: 234-3336) às 14h30. 16h40. 18h50 e
21h.

Querida, Eu Estiquei o Bob i. e Corpo
em Evidência - Cine Park 6 e Cine Park

7 no ParkShopping (Fone: 234-3336). No
Park 6 às 14h10, 16h00. .17h50. 19h40 e
21h30. Cine Karim (110/111 Sul) às 14h,

16h, 18h 20h e 22h. Cine Alameda (Tagua-
tinga) às 15h, 17h. 19h, 21h.
O Processo - Cine Brasília na 106/107

Sul (Fone: 244-1660) às 16h. 18h, e 20h.

Mediterrâneo - Cultura Inglesa na 708/

908 Sul (Fone 244-5650). De segunda a

sexta-feira às 20h50. Drama (18 anos)
DrAcula de Bram Stocker e Face a
Face com o Inimigo - Clno Park 3 às
14h30. 16h50, 19h10e21h.

O Quarda-Costas - Cine Park 2 no
ParkShopping (Fone: 234-3336) às 14h30,

16h40, 18h50 o 21h. Cine Atlântida (Conic)"às 
14h. 16H40. 18h50 e 21 h. Cine Paranoâ.

em Taquatinga (Fone: 351-3523) às 14h,

16h, 18h, 20h e 2211. Policial (12 anos).

A Testemunha Ocular - Cine Park 4 no

ParkShopping (Fono 234-3336) às 15h30,

17h20, 19h10e21h00.

Seu futuro
fala inglês

.#

MATRÍCULAS ABERTAS

273-9785
\CLN406BI.A - Brasília-DF,/

h Cassiano seguiu
conselho e
adorou a cidade

, uando Brasília foi inaugura-
'da, em 1960, o professor e

ensaísta Cassiano Nunes, de 71
anos, acabava de fundar a Facul-
dade de Filosofia e Letras da ci-
dade de Assis, em São Paulo, e fez
um longo discurso saudando a
"marcha 

para o Oeste", impulsio-
nada pelo presidente Juscelino

Kubitschek. Em janeiro de 1966,

no Rio de Janeiro, depois de três

anos nos Estados Unidos, recebeu

uma carta do amigo Carlos

Drummond de Andrade: "Vá 
pa-

ra a Universidade de Brasília, lá é

o seu lugar". Cassiano seguiu o
conselho e veio meses depois. Es-
tudioso da obra de Monteiro Lo-

bato e colaborador dos principais

jornais e revistas do país, Cássia-

no Nunes é uma espécie de patri-
mònio da cidade. Adora a boêmia

do bar e restaurante Beirute. Per-
corre as mesas, sem se sentar, só

para conversar.

MINHA CIDADE

do de Drummond

f_s__iÉlsÍS " 
" ~";

Os serviços durante o carnaval

O poeta Cassiano Nunes curte a 
"solidão 

dos livros" no parque

.Itamarati, por dentro, é cheio dSe obras de arte

Recanto — O pinhal do Parque
da Cidade.

Lugar — Setor Comercial Sul.

Passeio — Casa da Míriam, bi-
bliotecônoma, em Sobradinho.

Jornalista — Carlos Castello
Branco, um clássico.

Político — Darcy Ribeiro, um gê-
nio.

Presidente — Juscelino Kubits-

cheek. fundador de Brasília, que

trouxe o progresso para o inte-
rior.
Brasília boêmia — Beirute.
Lixo — O gramado de algumas

quadras da 700 Sul.
Luxo — Os programas dos cines
Brasília e Cultura Inglesa.
Politicamente correto — Uma re-
forma agrária de verdade, nào de
mentira.
Fora dos eixos — O imobilismo
do interior com os seus clássicos
currais eleitorais.

Mulher brasiliense — Odette
Ernst Dias.

Homem brasiliense — Mário Ga-
rófalo.

Fim de semana — A solidão com

livros.

Armadilha para o visitante — Ig-

noro.

Dica para o visitante — Interior

do Itamarati, recheado de rnagní-

ficas obras de arte.

Bancos — Reabrem na quar-
ta-feira, 12h_

Escolas — Não vão funcionar
no feriadão. As aulas recomeçam
na quinta-feira, 25. O período le-
tivo nas escolas públicas ainda
não começou.

Correios — A agência da Ro-
doviária do Plano Piloto funcio-
nará todos os dias, das 8h às 17h.
A do aeroporto ficará aberta 24h.
As demais, abrem hoje até às 12h.
O funcionamento será normal a

partir da quarta-feira, 12h.

Lixo — Será recolhido normal-
mente hoje e segunda-feira. Nos
locais de carnaval será feito um

plantão extra até a quarta-feira.
Postos de Gasolina —
Funcionam hoje e segunda-feira.
Ponto facultativo no domingo e
na terça-feira.

Farmácias — Estão abertas
hoje. Nos outros dias funcionam
em regime de plantão. Informa-

ções no telefone 132.

Hospitais — Somente o servi-

ço de emergência funcionará 24h
nos hospitais públicos.

Bombeiros — Funcionam
em esquema de plantão pelo tele-
fone 193.

Polícia Militar — Plantão
nos telefones 190 e 199.

Comércio — Funciona nor-
malmente hoje. Reabre na quar-
ta-feira, às 12h. Fecha no domin-

go e na terça-feira. Na
segunda-feira é ponto facultativo.

Supermercados — Ficam
abertos hoje, segunda e quarta-
feiras. Fecham no domingo e na
terça-feira.

Cinemas — Funcionam nor-
malmente todos os dias.

Shoppings — Abrem nor-
malmente hoje. Voltam a funcio-
nar a partir das 12h de quarta-fei-
ra. As praças de alimentação vão
funcionar durante todo o feria-
dão.

Parque Phinton Farias
— Abre todos os dias.

Feira Hippie da Torre
de TV — Funcionará de hoje a
terça-feira, de manhã e de tarde.

Feira do Guará — Funcio-

na, normalmente, hoje e amanha.

Jardim Botânico — Fecha
somente na segunda e terça-fei-
ras.

Água Mineral — Funciona
normalmente no feriadão.

ASSINATURAS EM BRASÍLIA.

(061) 223-0888

ANÚNCIOS PARA PÁGINA BRASÍLIA.:

(061) 225-2463
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i Gustavo Amâiicio (D) recebeu informações das famílias invasoras

Fiscal apura Dom Pedro

operação no

Alto Leblon
Um dia após a ação da prefei-

tura contra as construções irregu-
lares no Parque Dois Irmãos, no
Alto Leblon, dois funcionários da
Secretaria estadual de Urbanis-
mo, Habitação e Assentamentos
Humanos foram verificar como
foi feita a operação que destruiu
nove centros espiritas e uma igreja
evangélica. Gustavo Amàncio dis-
se que estava ali levantando possí-
veis irregularidades e abusos co-
metidos pelos funcionários da

prefeitura. As 18 famílias que vi-
""vem 

no local aguardam o cumpri-
mento da promessa da secretária
municipal de Desenvolvimento

Social, Laura Carneiro, de realo-

cá-los na Zona Sul. 
"Temos 

que
dar um voto de confiança", decla-

rou Jorge Damásio, 35 anos, A

possibilidade de ir morar na Fa-

zenda Modelo, entretanto, não o

atrai: 
"Nào vamos nos entregar".

amversaria

O príncipe D. Pedro Gastão de
Orleans e Bragança comemorou
ontem seus 80 anos com uma mis-
sa e um almoço para cem pessoas
no Palácio Grão-Pará, em Petró-

polis. O herdeiro do trono brasi-
leiro decidiu celebrar a data de
maneira íntima, junto da família e
de alguns amigos.

O cardápio do almoço nào foi
divulgado. Ao lado de Dona Es-

peranza, mulher do príncipe, esta-
vam os filhos D. Pedro Carlos e
Dona Patrícia, com seus dois fi-
lhos, Dona Maria da Glória (du-
quesa de Segorbe), com duas fi-
lhas, D. Afonso e Dona Maria,

com duas filhas, D. Francisco e

Dona Cristina, com um filho, Do-

na Cristina, com duas filhas, D.

Manuel, Dona Isabel (condessa
de Paris), D. João e Dona Tereza,

D. João Henrique e Dona Stella,

com dois filhos, e Dona Tereza.
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Secretário diz que as acusações de irregularidades não o abalaram

Hospitais do estado dispõem

de Cr$ 6 trilhões para reforma
¦ Cadorna completa um ano na Saúde e anuncia mais obras

Com o maior orçamento dos i ..««*»,. Ismar ^bBX
últimos 10 anos — cerca dc CrS 6
trilhões — o secretário estadual
de Saúde, o cardiologista Luiz
Orlando Cadorna, promete intén-
sificar o trabalho de recuperação
dos hospitais do Estado. No dia
16 de março ele completa um ano

à frente da secretaria, depois de
ter sido acusado de irregularida-
des no cargo. Cadorna se diz
tranqüilo, com a certeza de que
comprovou sua "inocência 

e ho-
nestidade" através de sindicàn-
cias.

O secretário destaca que em
sua gestão o Hospital Getúlio
Vargas, na Penha, e o Pedro II,
em Santa Cruz, foram reabertos,
enquanto o Carlos Chagas, Al-
berto Schweitzer e Rocha Faria

passaram por um processo de re-
cuperação. "Quando 

assumi, ha-
via l .300 leitos desativados nos
cinco hospitais. Já reativamos
650", afirma.

Apesar de reconhecer que o
setor de saúde é um "mar 

de pro-
blemas", Cadorna garante que fez

progressos cm sua gestão. Ele
conta que ao assumir a secretaria
o indice de demissões espontâneas
dos médicos era de três a quatro
por dia. Atualmente isto nào mais
ocorre. "Nós 

criamos uma gratifi-
cação para os médicos do setor de
emergência. De 100% para quem
atua de segunda a sexta-feira e de

150% para quem trabalha nos II-
nais de semana", revela.

Cadorna quer criar também
um plano de cargos e salários que
beneficie os médicos que conti-
nuem se aperfeiçoando em pós-
graduações e mestrados. Outro

plano do secretário é realizar ain-
da este ano um concurso para
contratar ncurocirurgiões, orto-

pedistas e anestesistas. 
"Não 

exis-
te serviço de neurocirurgia na Zo-
na Oeste", diz.

O Hospital Getúlio Vargas foi

reaberto com reformas no setor

de emergência, centro cirúrgico e
CTI. No Pedro II, a maternidade
foi reativada, assim como o Cen-
tro de Tratamento de Queimados."Em 

abril passado, o Pedro II
atendeu a 48 pessoas e em janeiro
deste ano, a 1.436", diz. No Ro-
cha Faria, também a emergência,
o CTI e o berçário foram refor-
mados, sendo criado um serviço
de cardiologia. No Carlos Chagas
foi reaberto ontem o centro cirúr-

gico, que contará com seis salas e
terá capacidade para 10 cirurgias

por dia. Também foi reformado o
CTI, com cinco leitos, tudo ao
custo de CrS 3,5 bilhões.

Cadorna lembra que reativou
também o Instituto Vital Brazil,
onde os 320 funcionários estavam
de "braços 

cruzados". 
"Este 

mês,
só com 30% de sua capacidade, o
Vital Brazil já teve superávit de

CrS 2 bilhões. Vamos contar com
CrS 24 bilhões para reativar total-

mente o laboratório, que produzi-
rá medicamentos baratos", avisa.

O secretário acredita que sua
imagem foi deturpada. No caso

dos desvios de verba no Fundo

Estadual de Saúde, Cadorna diz

que tudo partiu do funcionário
Carlos Henrique Assunção. "Dis-

seram que ele era ligado a mim,
mas foi uma mentira. Ele era um
funcionário de carreira do Fundo
e enriqueceu ilicitamente por mui-
tos anos. Não foi só nessa ges-
tão", garante, acrescentando que
em sua gestão as irregularidades
foram descobertas e punidas.

Em relação às acusações de
compras superfaturadas nos hos-

pitais do Estado, Cadorna mostra
o relatório da comissão de sindi-
cància que apurou o assunto e e

julgou as acusações improceden-
tes. 

"Já 
mandei o relatório para o

Tribunal de Contas e para a Pro-
curadoria Geral do Estado", avi-
sa. O secretário acrescenta que
mesmo que tivesse havido super-
faturamento, as irregularidades
não seriam sua culpa. "A 

coorde-
nadoria de administração é a res-

ponsável por isso. O secretário

nào se envolve com compras e sim

com a parte executiva", explica.

Cadorna crê que muitas das acu-

sações foram provocadas por
"ataques 

pessoais" do Sindicato

dos Médicos.

Maia quer o i
Rio no debate

de Salvador -
O prefeito César Maia pediu on-

tem ao embaixador Flávio Perrj,—

presidente da comissão organizado-
ra da Conferência Ibero-americana,
de Desenvolvimento Social, qué.'.se
realizará em julho, em Salvador —

para que seja incluída no encontro
um documento a ser produzido _u-
rante a Semana Mundial do Meio
Ambiente, que acontecerá no'Rio,
no início de junho. Perri, que átúóu
como coordenador do grupo de
trabalho nacional na Conferência
Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, respondeu,nào
haver qualquer obstáculo para.,o
aproveitamento das conclusões ti-
radas na reunião do Rio, onde será
feita uma avaliação dos resultados
da Rio-92, um ano após sua reiiji-
zação. A Semana Mundial do Meio
Ambiente acontecerá todo,$ ps
anos, sempre no mês de junho.,...

Projetos para

Jacarepaguá
Aproveitando o aniversário,,de

400 anos da Baixada de Jacarepa-
guá, que serão comemoradps .em
1994, o subprefeito da Banra.da
Tijuca e Jacarepaguá, Eduardo
Paes, está programando para breve
a criação na região de um Corrccjor
Cultural e de um Corredor Verde.
A iniciativa, segundo ele, pretende
fazer com que os moradores valori-
zem mais a área.

"Descobrimos 
a existência de di-

versas construções antigas, que me-
recém ser preservadas e visitadas",
afirmou Paes, citando um casarão,

que foi sede de um engenho e fica
no alto dc um pequeno morno no
fim da Avenida Alvorada, próximo
à Cidade de Deus . 

"Já 
temos' até

um pequeno projeto para csse^Çtjr-

redor Cultural", revelou. -

Em relação ao Corredor Verde.

o subprefeito deseja revitalizar ns
áreas verdes, como o Bosque; da
Barra , o Bosque da Freguesja,.o
Parque Chico Mendes e a Lagoa do
Camorim.

PELA CIDADE
José Roberto Serra

Banca vira armazém na Barra
Onde você compraria cola, lei-

te. cerveja gelada, café, acúçar,
água oxigenada, xampu. sabão
em pedra, pilha e refrigerante?
Geralmente num supermercado.
Mas na Barra da Tijuca, esses

produtos sào encontrados numa
banca de jornal, que vende tam-
bém jornais e revistas nacionais e
importadas. A idéia surgiu há

-poucos meses, quando os fregue-
ses começaram a pedir ao jorna-
leiro Hércules Bartolo apanhasse

pão, manteiga e leite na padaria
mais próxima. Ele aceitou a ídcia

até que decidiu colocar as merca-
dorias à venda na banca, instala-
da na Avenida Sernambetiba, es-

quina com Avenida Peregrino

Júnior. Para os vizinhos foi a me-

Ihor alternativa, pois nào há co-

mércio ao longo da avenida, a

nào ser os supermercados na Ave-

nida da Américas. A procura
maior ocorre aos domingos quan-
do os moradores dos condomí-

nios saem à procura de algum

produto em falta em casa. O jor-
naleiro consegue separar os ali-
mentos. dos jornais e revistas.

Engenho Novo quer transportes
Quase 250 mil moradores do

bairro do Engenho Novo e redon-
dezas há sete anos vêm lutando

pela melhoria dos transportes do
bairro. A Associação de Morado-
res do Engenho Novo (Amen) ini-
ciou um movimento para reivindi-

Jxar ao novo governo municipal a
reativação da linha 442 (Lins-Ur-

ca e a extensão da linha 432 (Ba-
rào de Drumond-Leblon) até as
ruas do bairro. Em janeiro de
1989. a associação enviou um ofi-
cio à Superintendência Municipal
de Transportes, mas até hoje nào
obteve resposta. Os moradores

queremuma audiência com o se-
cretário Márcio Queiroz.

Marcelo Theobald

Favela ocupa
área central

O Está nascendo uma favela em •
um dos pontos de maior circula-:

ção do Centro. Quatro barracos'
cobertos por plásticos foram im-,

provisados no início da Rua da>
Carioca, quase esquina com Ave--"
nida Rio Branco. São cerca de 15'
pessoas que se mostram bastante
agressivas quando se sentem
ameaçadas. O local está íiiuiikRm.'
eles não deixam ninguém se apr(2
ximar. Algumas pessoas que-já-
passaram pelo local e ficaram
olhando por curiosidade, tiveram
que se desviar das pedras que sàò'
lançadas geralmente pelas nuillic-
res, quase sempre alcoolizadas. Já'

que a^ Fundação Leão XIII diz
que nâo pode recolher à forçará'

população de rua, seria bom que
a Secretaria Municipal de Desen-'
volvimento Social entrasse em'
campo para buscar uma solução

para o problema que se agrava a
cada dia naquela área. Condómí:'
nos do edifício Avenida Centraíe'
outros da vizinhança esperam

providências da prefeitura.

Uma favela está crescendo a
cada dia numa área de preserva-
çào ambiental, na Rua Benjamim
Batista, no Jardim Botânico.

Quase todas as saídas de esgoto
de prédios ao longo da Rua Barão
do Flamengo, no Flamengo, estão
entupidos.

A Secretaria Municipal de Saú-
de deveria fazer uma rigorosa ins-

peção nas máquinas de fazer la-
ranjada e nos frascos com suco de
laranja que estào sendo vendidos
nas ruas do Centro e nas praias.
Nào há qualquer indicação de
controle de qualidade.

Os motoqueiros da pizzaria Par-
mê do Largo do Machado estão
transitando dentro da galeria In-
foshopping, na Rua do Catete, 311,

para terem acesso mais rápido à
cozinha da loja.

Um colméia de abelhas está
assustando os moradores da Rua
Existente. 19. em Belford Roxo.
na Baixada Fluminense. O Corpo

PONTO A PONTO

de Bombeiros deveria fazer uma
vistoria no local.

Dois bueiros sem tampas no pon-
to de ônibus da Avenida Rio de
Janeiro, na Zona Portuária, ofere-
cem riscos aos passageiros que de-
sembarcam naquele local.

Falta policiamento nas imedia-

ções do Maracanã onde foi inau-
gurado recentemente o Espaço
Mane Garrincha.

O carro fumacê não passa há
vários meses na Rua São Francisco
Xavier, na Tijuca. Os moradores
reclamam dos mosquitos.

Os mendigos e desocupados
voltaram a invadir a Praça José
de Alencar, no Flamengo. Eles
passam o dia todo alcoolizados e
fazendo baderna na rua.

A Praça Afonso Pena, na Tijuca,
também está sofrendo a invasão de
desocupados que perturbam os fre-

qüentadores. Muitas mães deixa-
ram de levar seus filhos para hrin-
car na área de lazer.

Várias casas e apartamentos em
Santa Teresa continuam sofrendo
com a falta d'água. O problema

tem se arrastado desde o início de

janeiro e a Cedae não toma provi-
dências.
9 Freqüentadores do Planetário da
Gávea pedem a reabertura de uma
área de lazer para crianças que foi
fechada ao público. O parque fica
nos fundos do Planetário.
© Os pivetes estão atacando mo-
radores e turistas que passam pela
Praça General Osório, em Ipane-
ma. Falta policiamento e a ilumi-
nação está precária; facilitando os
assaltos que ocorrem geralmente
nos fins de semana.
© Os carros estacionados nas por-
tas das escolas ao longo da Rua
São Clemente, em Botafogo, têm
atrapalhado o trânsito, especial-
mente por volta das I2h. Na rua
fica a sede do 2o BPM (Botafogo)
e, mesmo assim, não se vê um guar-
da de trânsito controlando o fluxo
de carros.

Reclamações para esta coluna poío telefone

585-4565. de segunda a sexta-leira, das 13h

às 15h.

Rio em festa 
"Z

No dia Io de março a cidade
ficará mais velha. O Rio estará
completando 428 anos de fundação

que será comemorada com"uma

grande festa na Rua da Carioca. A
Sociedade de Amigos da Rua da
Carioca e Adjacências (Sarca) -en-

comendou um gigantesco bolo'de
uma tonelada, medindo quase ,cin-
co metros de comprimento. O-pre-
feito César Maia é o convidado

ilustre. Neste dia o trânsito estará

fechado na Rua da Carioca'para

não atrapalhar a festa marcada pa-
ra ter início às llh.

Duplicação

A Avenida das Américas, .na
Barra da Tijuca, será duplicadtiiaté
o seu último trecho, na Estrada* da
Matriz, no Recreio dos Bandei^n-
tes. Os secretários municipais;; de
Obras, Márcio Fortes, e de Trans-

portes, Márcio Queiroz, pediram a
elaboração do projeto que fará,par-
te do pacote de obras da avenida,
numa segunda fase.



JORNAL DO BRASIL
CIDADE

sábado, 20/2/93 .13

fazem de Trindade paraíso ecológico
i A vila fica perto de Paraty, no Km 20 da Rio-Santos, e se preocupa com a preservação das belezas naturais na temporada
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Sônica maia

O Carnaval

naspraias de |
Trindade não vaif

ser igual ao que

passou. Uma bri-

gada ecológica se

prepara para or-

ganizar os cam-

pistas no paraíso
neo-hippie, perto
de Paraty, no Km

20 da Rio-Santos.

Da Praia do Ce-

prtho, preferida
dos surfistas, até a Caixadaço, uma

cristalina piscina natural cercada

paoiatas da reserva do Cairuçu,

passando pelas cachoeiras que de-

sàguam no mar, o desafio dos pró-

xlmbs dias é conjugar limpeza e

cuidado ambiental com a têmpora-

dtPffiais quente do Verão.

f£ partir de amanhã um centro

d&Sucação ambiental, instalado

numa barraca da delesa civil da vila

de Trindade, detona um desfile de

informação ecológica. Além de vi-

deos, folhetos e palestras do projeto
Aprenda a acampar, a campanha

continua na areia. 
"São 10 mil visi-

tantes todo Carnaval, a maioria

acampados. Estamos colocando

pj;icas com advertências para evitar

os maiores problemas da têmpora-

da: banhos com sabonete e sham-
-poo nas cachoeiras e lixo nas áreas
"M-eajnping 

selvagem", protesta a

íçaardenadora de meio ambiente de

j fffldade, Guadalupe Lopes. Além

: ^^privilegiado conjunto de praias,

f~S8â.»s e cachoeiras, Trindade dis-

PROGRAMA DE VERÃO

A Praia do Rancho concentra o movimento do vilarejo e tan várias biroscas que servem comidas caseiras

põe de uma pousada, várias áreas

de camping, poucos banheiros e bi-

roscas que se espalham pela vila de

forma desordenada.

Guadalupe, dona do camping

Casa Torta, é paulistana e vive com

um pescador na Praia do Meio,

arregimentando os turistas em sua

campanha preservacionista. Os ar-

gentinos Alessandro Antico e Ales-

sandro Amoroso e dois paulistanos

percorrem a trilha da Praia dos Pe-

lados afixando os avisos de educa-

Cão ambiental. O caminho que leva

à praia de nudismo é um dos mais

movimentados. Seguindo a trilha

até o fim se chega ao Caixadaço, a

maior atração. A piscina cercada

por enormes pedras, é uma boa

área para mergulho e pesca.
No Verão, o violinista Danilo

Trevisan, paulistano de 28 anos,

troca a Vila Olímpia por uma casa

nas matas da Praia do Meio e

estuda música. 
"Aqui não se gasta

quase nada", diz o músico, na

varanda do amigo Alexandre

Gusmão, escultor que fez todas as

placas de hotéis e restaurantes dc

Paraty. Gusmão mora há sete

anos numa curiosa casa de madei-

ra e bambu, com fogão à lenha e

um pequeno ateliê.

No canto da Praia dos Ran-

chos se concentra o movimento da

vila. Várias biroscas vendem co-

mida caseira e peixe frito. O máxi-

mo em matéria de confortos da

civilização é a Pousada do Cam-

buci: suítes com banheiro num ca-

sarão recém-construído e quintal
de casa de roça.

Ginástica ao ar

livre vira mania

nas praias do Rio
Essa é para quem já se cansou

do modismo das academias, não

faz questão de espelho para se apre-

ciar, nem precisa de música alta

para estimular o corpo. O ambiente

aberto e fresco, próximo ao mar. é

o grande trunfo das aulas de ginás-

tica na praia, às 7h e às 8h, que

reúne cerca de 30 alunos diariamen-

te em frente à Rua Almirante Perei-

ra Guimarães, no Leblon; no Posto

8, em Ipanema; nos postos 2 e 4 em

Copacabana e na Praia de Botafo-

go. As aulas são grátis, patrocina-

das pela Petrobrás. A única exigên-

cia para participar dos exercícios ao

ar livre é a apresentação de um

atestado médico. 
"Exijo atestado

de seis em seis meses porque as

alunas, na maior

parte, são ido-

sas", contou Ivo-

ne Amaral. 34

anos. professora
da aula mais ani-

mada da orla, no

Posto 8. Uma

das alunas leva

para um apare-

lho de som e as

outras dividem

os gastos com as

pilhas. A fita

quem providen- Aulas sào grátis

cia é a professora. Apesar da mé-

dia de idade ser entre 40 e 60 anos.

a aula tem exercícios de abdomi-

nal todos os dias e com bastão e

peso uma vez por semana. 
"As

alunas exigem esse ritmo", giz
Ivone. Nos dias que antecederam

o Carnaval, foram todas de colar

de flores para a areia.
"Quando comecei as aulas eu

era descoordenada, tinha depressão

e dores na coluna. Agora não tenho

mais nada", contou a dona de casa

Enir Ma fra Machado, 53 anos, que
está no grupo há dois anos, No

Leblon, o sucesso é o mesmo. Ce-

leste Paes, 69 anos, elogia a aula:
"A 

gente vem à vontade, de roupa

de banho, depois cai no mar, é uma

maravilha." Só que o programa
corre o risco de perder seu principal
atrativo: a gratuidade. Há oito

anos bancando o projeto, a Petro-

brás avalia agora a possibilidade de

encerrar os contratos com os pro-

fessores no próximo mês.
Maria José Lessa

^fm'" - 
*J :_à

' (dunas têm entre 40 e 60 anos

WINDSURFE

? 
"A Região dos Lagos —.

onde venta há um mês — tem

uma das melhores temporadas

de windsurfe dos últimos tem-

pos. O Rio também apresenta

ótimas condições. Os ventos"

fortes favorecem as pranchas

de onda e slaloní.

Informativo da equipe Barão de windsurfe.
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..Privatização da Ponte sai em março i-»*-.».
L-i_ Ca. los David

O ministro dos Transportes, Al-
"berto 

Goldman, anunciou ontem

no Rio que o edital de concorrência
'para 

a privatização da Ponte Rio-

Niterói será publicado em março.
'As 

empresas licitantes deverão ofe-
-Tecer a recuperação e a manutenção
'-errrtroca 

da receita com o pedágio,
¦'cujo valor não está definido, já que

ó edital estipulará apenas um preço
máximo. Goldman revelou que o

- valor internacional médio para pe-
dágio gira em torno de USS 2 por

-«uia 100 quilômetros de estrada

(50-quilômetros em cada sentido).' 
$ft,Q.mesmo parâmetro for utiliza-

do na Ponte, que possui 28 quilo-
'metros 

(ida e volta), o preço ficará
•eiirCrS 12 mil. O prazo de opera-

.çào será de 10, 15 ou 20 anos.

.„-.lá existe uma minuta do edital,

mas o ministro está aguardando a

^provação pelo Senado do projeto
de lei que regula a concessão de

serviços públicos para, com base na
-lei, elaborar o edital definitivo.

Mesmo que o projeto não seja

aprovado, o edital sairá em março.

Nesse caso, será baseado na lei
; atual, que não oferece garantias

; claras às licitantes sobre o reajuste
'. 

das tarifas. Essas garantias seriam

; acrescentadas no texto do edital.

: Depois, a próxima via a ser privati-
• zada será a Presidente Dutra.

O ministro veio ao Rio para par-
;. ticipar, com o presidente da CBTU,

Isaac Popoutchi, da entrega à po-'• 
pulação de três composições mo-

dernizadas ao custo de USS 12 mi-

lhões, com apoio financeiro do

BNDES. Segundo ele, o governo
aguarda a aprovação do orçamento

| da União pelo Congresso para libe-

rar USS 140 milhões para a conclu-

i são do projeto de recuperação dos
-trens e estações da companhia.

BH__^ IH__________________________________b___ _„'_,

Popoutchi (E) e o ministro Goldman entregaram trens à população

Médica bate em carro

de ladrão e perde perna
. .. . _!__ cars-iAO -l_ SCO DDk4 _r>l

A médica Consuelo Bezerra da

Rocha, 43 anos, teve a perna es-

querda amputada em conseqüência

de um acidente provocado por três

assaltantes que, em um carro rou-

bado. fugiam da polícia, na manhã

de ontem, em Cordovil. Em alta

velocidade, eles entraram pela con-

tramão na Rua Cordovil e bateram

de frente contra a motocicleta Hon-

da placa NR 081. dirigida pela mé-

dica. Houve troca de tiros com a

polícia, um assaltante morreu ba-

leado, outro foi preso e o terceiro,

também baleado, foi levado para o

Hospital Getúlio Vargas, na Penha,

onde Consuelo ficou internada.

Por volta de 6h50. soldados da

patrulha 540348 do 16° BPM (Ola-

ria) desconfiaram dos ocupantes do

Prêmio placa US 6738, André Car-

valho, 18 anos, o Cajá, Anderson

de Sá, o Pantera, e Roberto Assis,

ambos de 20 anos. A polícia, então,

começou a persegui-los. Enquanto

isso, Consuelo — ginecologista do

Hospital Salgado Filho, no Méier,

e da Clínica Cordovil — saía de

casa, no Maracanã, em direção a

Cordovil. A dona do carro, Lúcia

dos Santos, esteve na 38a DP (Brás

de Pina), onde o caso foi registrado,

mas não reconheceu os assaltantes.

Cajá e Roberto foram autuados

por receptação de veículo, resistèn-

cia à prisão e lesão corporal grave.

Ex-bancário

e preso por
estelionato

A polícia impediu uma fraude de

CrS 5,8 bilhões no Banerj com a

prisão, ontem, de Iran de Lucena,

59 anos, quando ele se preparava

para sacar o dinheiro na agência do

Santo Cristo. O crime foi descober-

to porque o gerente, Elenilson

Francisco, desconfiou de um carim-

bo na ficha contábil interdeparta-

mental — com o crédito do dinhei-

ro — procedente da agência central

do banco. O carimbo autorizando o

crédito chamou a atenção do geren-
te porque estava em nome de um

gerente-geral, função que inexiste

no banco.

Segundo o inspetor Cláudio Me-

nezes, da Delegacia Especial de Cri-

mes contra a Fazenda, Administra-

çào Pública e o Patrimônio do

Estado, existem funcionários do

Banerj envolvidos no golpe. Iran —

um ex-bancário — abriu uma conta

em outubro de 92, com CrS 500 mil.

com o nome falso de José Esperi-

dião da Silva, e voltou na quinta-
feira passada para sacar o dinhei-

ro.

Iran fez um DOC (documento
de compensação entre bancos) de

CrS 4,8 bilhões para a agência San-

to Cristo, onde foi sacar o dinheiro.

Como percebeu a irregularidade, o

gerente Elenilson o convenceu a

aplicar CrS 200 mil em CDBs do

próprio Banerj, para ganhar tempo

enquanto chamava a policia. Iran

foi preso em flagrante por estelio-

nato.

Um incêndio destruiu na madru-

gada de ontem um prédio de quatro
andares, na Rua da Lapa, 181-B,

no Centro. O fogo começou no se-

gundo andar e Almir Pinho, de 58,

deficiente físico, ameaçou se jogar
do sótão, mas foi socorrido por
vizinhos. A Associação de Morado-

res e Amigos do Centro acusa duas

pessoas pelo incêndio: uma mulher

que jurou atear fogo no local no dia

que saísse dali e o advogado Louri-

vai Lucas Andrade, que se diz dono

do prédio.

Livro aprovado
A novelista Glória Perez e a Edi-

tora Scritta firmaram um acordo

que permitirá a edição do livro O

crime da novela das oito, sobre o

assassinato da atriz Daniela Perez.

A distribuição do livro de 128 pági-

nas, escrito pelo jornalista Sérgio

de Souza, havia sido proibida pelo

juiz da 13a Vara Cível de São Paulo,

Edgar Silva Rosa, a pedido da fa-

mília de Daniela. O texto foi lido e

aprovado por Glória e por seu ad-

vogado, Arthur Lavigne.

Fiscais acusados de extorsão

O delegado de Polícia Fa-

zendária Matheus Martins ou-

virá depois do Carnaval os;

dois fiscais do INSS acusados

de tentarem extorquir a Air

France em USS 175 mil (Cr$.
3,5 bilhões). Renato de Car-

Gaúcho ferido
O gaúcho Reumar Fialho, de 77

anos, levou três tiros — na barriga,

braço direito e cabeça — ao ser

assaltado, ontem de manhã, na pas-
sagem de nível da Praia de Botafo-

go, em frente à Faculdade Hélio

Alonso. Ele foi socorrido por uma

ambulância dos Bombeiros e leva-

do ao Hospital Miguel Couto, onde

ficou internado em estado grave.
Na hora do assalto, Reumar, que
mora em Copacabana, estava pas-
seando com sua mulher, que nada

sofreu.

valho — um dos acusados —

.está no Mato Grosso e o outro

fiscal, Arthur de Freitas, não-

apareceu ontem no posto do
' 

INSS da Avenida Graça Ara-

nha, Centro. Eles foram afa^-

. tados das funções. .. 
'¦-¦ 

.

Negra ofendida
"Uma negrinha não pode assis-

tir televisão com os outros hóspe-

des". A afirmação do major da Ae-

ronáutica Edilson Martins,,62

anos, levou-o à 7a DP (Santa Tere-

sa), onde a enfermeira Solange

Paula. 34. acompanhada de duas

testemunhas e de sua advogada, re-

gistrou a queixa. O militar, refer-

mado há 19 anos, confirmou tudo,

afirmando que 
"estava com a cabe-

ça quente". A agressão ocorreu

quinta-feira, no hall do Hotel Bela

Vista, em Santa Teresa.

B
O caderno que faz parte JORNAL DO BRASIL

da cultura do país ¦_r-_r_r-r-____________i¦_¦_________.
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Escola mirim poderá sair mais
-Juiz de menores quer antecipar abertura do Carnaval para não sacrificar as crianças sambistas com desfiles

U destile das ^.w  rins disputassem nos bastidores o _ —— ¦¦ifi!!m«^ílí^»««^^^,^

JORNAl. DO BRASIL

O desfile das

escolas de samba

mirins do Rio nào

_é, definitivamente,
" 

p r o g r a m a d e

criança. No hora-

„ rio em que o espe-

táculo acabou —

às 4h IO da madru-
•'gada de sexta-feira — a maioria

. dos baixinhos já deveria estar na
cama, dormindo. Esta foi a cons-

'¦ tataçào do juiz da 2;' Vara de Me-
nores, Siro Darlan, que vai sugerir

- á Riotur a antecipaçào do desfile,
a partir do ano que vem. 

"Da

forma como está, é muito desgas-

.. tante", afirmou Darlan.

O sono e o cansaço, no entan-
' 

to, nào impediram que os mais de

.:. 12 mil componentes das dez mini-

,: escolas fizessem uma apresenta-

çào à altura do Grupo Especial.
Com passistas, carros alegóricos,
duplas de mestre-sala e porta-
bandeira, além da firme marcação

das baterias, as escolas provaram
que o futuro do samba carioca
está garantido. As mais aplaudi-
das foram a Mangueira do Ama-

. nhà e a Estrelinha da Mocidade,
-,que disputaram a preferência do

. público de quase 15'mil pessoas.
A ausência de uma competição

oficial nào impediu, no entanto.

que as madrinhas das escolas-mi-

rins disputassem nos bastidores o
título de campeã. Este foi o caso
das primeiras-damas do jogo-do-
bicho Beth Andrade — 

presidente
da Estrelinha da Mocidade e nora
do banqueiro Castor de Andrade
— e Sabrina, mulher de Valdemir

Garcia, o banqueiro-do-bicho Ma-
ninho, do Salgueiro, que desfila-
ram animadíssimas, ao lado dos
filhos.

Mas as estrelas da noite foram
mesmo os minidestaques das esco-
las. A Ainda Existe Criança, da
Vila Kennedy, por exemplo, levou
à frente da bateria a Rainha do
Carnaval Mirim, Cristiane No-

gueira, que com apenas dez anos
mostrou que sabe sambar como

poucas: 
"Ê 

de família", disse sem
modéstia a pequena passista, filha
de um compositor e uma sambista

da Estácio.

Com todo o sucesso da quarta
edição do desfile das escolas mi-
rins. scra difícil para o juiz Siro
Darlan convencer a Riotur a alte-
rar o horário. O secretário de Tu-
rismo, José Eduardo Guinle, ma-
nifestou na noite de quinta-feira o
desejo de começar a programação
mais tarde: 

"Como 
a abertura oil-

ciai do Carnaval é num dia de
semana, seria bom retardar a festa

para permitir que mais pessoas
participem".

de madrugada

AMANHÃ
0 QUE VOCÊ

Você encontra o seu JB Nova Edição de Domingo hoje, sábado a
partir das 21 h nas seguintes bancas da cidade do Rio de Janeiro:

BAIRRO

Botafogo

Botafogo

Botafogo

Catete

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Flamengo
Ilha

Ipanema

Ipanema

Ipanema

Ipanema

Ipanema

Ipanema

Ipanema

Lagoa

Largo do Machado
Leblon

Leblon

Leblon

Leblon

Leblon

Leblon

Leblon

Leme

Leme

Leme

Tijuca

Tijuca

Tijuca

ENDEREÇO

li Voluntários da l'atna, 2-18
Av. Lauro Sodre (Canecáo)
Praia de Botafogo (Cine Opera)
li do Catete, 233
li Belford Roxo, Mfi

R. Hilário de Gouveia (Metro)
R. Siqueira Campos c/Domingos Ferreira
R. Anita Garibaldi. 83
R, Santa Clara c/Av. N. S" Copacabana
li Duvivierc/ Av N. S" Copacabana
Av N, S" Copacabana c/Iiolivar
li.5 de Julho, 395
Av. N. Sa Copacabana, 95
li Barata Ribeiro c/Ronald de Carvalho
Av. N. Sa Copacabana c/Santa Clara
H Djalma Ulrich c/N. S" Copacabana
li Miguel Lemos. 31
li Souza Lima c/N. S" Copacabana
li Barata Ribeiro c Prado Júnior

li Constante liamos, 430 c/N. S" Copacabana
li Joaquim Nabuco, 130
li. Santa Clara. lGfi
li Aires Saldanha. 7G
li Dias da Rocha
R Joaquim Nabuco c/N. Sa Copacabana
li Republica do Peru c/N. S" Copacabana
li Siqueira Campos c/N. S' Copacabana
li Júlio de Castilho c/Raul Pompeia
R, Senador Vergueiro c/Paissandu
Praia da Bica c Henrique Lacombe
R. Visconde de Pirajá, 365
ti Prudente de Moraes, in
li Visconde de Pirajá. «2
R. Visconde de Pirajá c Vinícius de Moraes
li Prudente de Moraes c Teixeira de Melo
li. Visconde de Pirajá, 111
li. Visconde de Pirajá ¦ Pca Onerai Osnno
K Fonte da Saudade (próximo Posto Shell)
Largo do Machado (saída do Metro)
Av, Atauifo de Paiva (Farmácia Piauí)
li. Aristides Espinola c;Atauifo de Paiva
Av Afranio de Melo Franco, 75
li Venancio Flores c/Atauifo de Paiva
Av Atauifo de Paiva c Afranio dc Melo Franco
Av. Atauifo de Paiva. 80
Av Atauifo de Paiva, 1 030
Av Princesa Isabel. 320
li Gustavo Sampaio, 508
li Gustavo Sampaio c Princesa Isabel
R. General Rocca .frente ao Bob si
li Conde de Bonfim C A
Pca Saenz Pena. 63

JORNAL DO BRASIL
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A Mangucd^TAÍncmliãZjimto com a Estrelinha da Mocidade, recebeu os maiores aplausos do público da Sapucai

Carro de som divide opiniões

.'."'¦¦í#'.;.. ' i

na noite de quinta-feira

O carro de som, uma das novi-

dades deste ano na avenida, divi-

diu as opiniões na Passarela do

Samba. A maioria elogiou a nova

decoração — toda branca e com

detalhes espelhados, idealizada

pelo cenógrafo Mário Monteiro
—, mas alguns acharam que a

qualidade do som ficou abaixo da

expectativa. A cantora Alcione,

por exemplo, frisou que a coloca-

çào das caixas de som abafou o

batuque da bateria e as vozes do

puxadores do samba-enredo. Se-

gundo ela, que é presidente da
Mangueira do Amanhã, as pri-
meiras escolinhas a pisar no Sam-
bódromo foram prejudicadas nes-

te quesito.

Na verdade, o sistema apresen-

tou algumas falhas durante o des-

file mirim, quando houve até a

queima de alguns alto-falantes,

repostos ontem mesmo. O diretor

técnico da Instalson, Sólon do
Vale, se apressa em dizer, porém,

que os ruídos de quinta-feira nào
irão se repetir na apresentação
das escolas do Grupo Especial,

amanhã e depois: 
"Nós 

já muda-

mos o tipo de conexão entre a

cabine de controle e o caminhão,

melhorando ainda mais o som no

Sambódromo", garantiu.
Serão 6.700 watts de potência,

divididos por 12 caixas de som no

próprio carro e outras tantas es-

palhadas na Marquês de Sapucai,
com atenção especial para a bate-

ria. Através de um sistema de"cap-

tação com sete microfones, ó pú-
blico poderá ouvir com mais

nitidez a pulsação dos surdos, dos

tamborins e dos outros instru-

mentos. Para que tudo seja perfei-
to, a Instalsom vai manter 90 fun-

cionários na avenida nestes dois

dias de folia.

Os filhos de presidiários sambaram num camarote da Prefeitura Filhos de pais famosos como Ângela eG^idelmanJi^e)^^^

Crianças vibraram com
No Carnaval, sobrenome con-

ta menos do que samba no pé.
Pelo menos para os filhos de pre-
sidiários, socialites. artistas e poli-
ticos, que a convite da Prefeitura

ocuparam dois camarotes para
assistir ao desfile das escolas mi-

rins, na quinta-feira à noite. Num

deles, estavam oito crianças de 4 a
8 anos, filhas de pais condenados

e que vivem no presídio Talavera

Bruce. No outro camarote, a pou-
cos metros, mais de 150 crianças

estavam com seus pais ilustres.

Eles nào chegaram a se conhe-

cer, mas a alegria com que ensaia-

ram os primeiros passos uniu me-

ninas como Maristela Vieira, 4
anos, filha de membros do Co-
mando Vermelho, e Leandra Leal,
10 anos, filha da atriz Ângela
Leal. Depois de sambar até de
madrugada, Leandra garantia

que ainda teria fôlego para desfi-

lar na Unidos do Cabuçu, de Ma-

gali 
— a gulosa personagem dos

quadrinhos, ao lado da mãe, de

Mônica.

O saxofonista Léo Gandel-

man, por sua vez, que normal-

mente prefere exilar-se durante o

período de Carnaval, rendeu-se

ao pedido dos filhos Clara, 11

anos, e Miguel, 10, que fazia ani-

versário naquela noite. 
"Franca-

mente, não sou nada carnavales-

co. Quem me trás sào as

crianças", confessava. O músico

admitiu, no entanto, ter se encan-

tado com 
"o 

astral leve e a pureza
do desfile das crianças, 

"especial-

mente as da Mangueira do Ama-
nhà".

Acostumadas ao universo

sombrio do presídio 
— seu único

grande passeio até então havia si-
do ao zoológico —. algumas

crianças do Talavera Bruce pare-
ciam nào acreditar no que viam,

como o arredio Luciano Mendes

Nogueira, 11 anos. Com os olhos
brilhando, o menino — 

que tem a
mãe e o pai presos 

— deixou esca-

par um sonho: tocar na bateria de
uma escola no ano que vem.-«

6Axé
anima o

EDIÇÃO DE DOMINGO

¦ Foliões lotaram
os dois salões de
boate no Leblon

AKaiser 

correu por fora na

guerra das cervejarias com
muita axé music no seu baile,

quinta-feira, na boate Scala. no
Leblon. Os dois grupos que to-
caram o ritmo baiano — Dom
Magno e Banda Bacana — con-
tagiarám os foliões, que se re-

quebraram a valer nos dois sa-
lòes lotados da casa noturna. A
outra atração musical foi a can-
tora Eliana Pitman. que lem-
brou velhas marchas de cama-
vais passados.

Mas a grande atração do
baile foi José Valien, o baixi-
nho que protagoniza os comer-
ciais da Kaiser. Ele foi requisi-
tado para fotos ao lado dos

foliões, como o enorme ameri-
cano John Hutson, fantasiado
com uma minúscula tanga com
letras em borracha na parte da
frente, onde se lia: / love Rio.
"Todo 

baixinho já transmite

uma certa simpatia para as pes-
soas", explicou José Valien,
um espanhol que vive há mais
de 20 anos no Brasil.

A festa contou com poucas
personalidades circulando pelos
salões e camarotes. Entre elas
estava a modelo e empresária

Monique Evans, a atriz Elke
Maravilha, os humorista Castri-
nho. o ator Hugo Gross e o
cantor Marquinhos Moura. O
diretor de marketing da Rio de
Janeiro Refrescos — distribui-

dora da Kaiser — estava satis-
feito com o resultado do baile.
"Carnaval 

é isso aí: muita diver-
sào e nada de guerra", disse.

baile da Kaiser

xinho da Kaiser. foi a grande atração da noite
José Valien, o bai
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^Grupo 1 volta hoje com 8 escolas
¦ A partir das 20h, candidatas ao Grupo Especial mostrarão enredos que falam de política e história, além das homenagens

Arquidiocese

à Sapucaí
-:•,-.- O Grupo 1 bota

<>• novamente o bloco
'""na 

rua hoje, a par-
.r.tir das 20h, com o
•" 

desfile de mais oito

escolas e leva para
a avenida de tudo

» um pouco. O cow- "-—i

-boy Beto Carrero vai despachar o

cavalo e cair no samba; o polivalen-
:~;te Miguel Falabella dá uma de car-
;';navaIcsco na Império da Tijuca; a

Unidos do Cabaça continua suas

homenagens e dessa vez ataca de
• -Maurício de Souza, criador da Tur-

ma da Mónica; a Santa Cruz arran-
:., jojj dinheiro com o sindicato dos
¦ ^petroleiros para um enredo politi-

co; e a Leão de Nova Iguaçu amar-

ga o rebaixamento, depois de um

Carnaval no Grupo Especial. É pa-
ra ninguém se arrepender de mais

uma noite em claro na Sapucaí.

A abertura do desfile fica com a

Arranco, que procura responder às

questões que a ciência não conse-

gue explicar, com o enredo Acredite

se quiser. Quem acredita que no

Carnaval tudo pode acontecer vai

ver a Lins Imperial com O mundo

encantado de Belo Carrero, trans-

formando em samba o parque de

diversões do cowboy.

.... O desfile esquenta com o Vitis

vinifera - a Império è uma uva criado

por Miguel Fallabela na sua estréia

como carnavalesco. O ator-diretor-

autor contará a relação do homem

com o cultivo da uva. Totalmente

diferente é o enredo da quarta esco-

Ia a desfilar: De quadiinho em qua-
drinho lâ vai meu recado. Mauríco
de Souza é o rei da Cabuçu e levará
ao Sambódromo Mónica, Ceboli-
nha, Cascão e companhia.

A Unidos de Lucas vai cantar

de galo e entrar com O galo can-

tou, Lucas saboreou, anunciando a
chegada do sol e a felicidade de

um novo dia. O oposto da Acadè-

micos de Santa Cruz, que vai de

Quo vadis, meu negro de ouro. A
escola se alia à luta do petróleo é

nosso, convocando os foliões a

não entregarem o óleo ao 
"inimi-

go estrangeiro".

Fôlego renovado, lá vem a Leão

de Nova Iguaçu, que fez do desfile

do ano passado uma sucursal da

TV Globo. Na onda da Capricho-

sos de Pilares, que levantará a ban-

deira do subúrbio na segunda-feira,

no Grupo Especial, a escola per-

gunta O que é que a Baixada tem?.

O encerramento fica com o Enge-

nho da Rainha que deixará todo as

almas leves com Ciranda, cirandi-

nha, vamos todos sonhar.

Os desfiles de hoje 
'¦¦

S5i:

.. 1) 20h

Previsão de

entrada escola

Arranco Acredite se quiser

21h10 Lins Imperial No mundo encantado

de Beto Carrero

22h20 Império da Vitis Vinifera—

Tijuca a Império é uma uva!

23h30 Unidos do De quadrinho em quadrinho,
Cabuçu lá vai meu recado

Oh Unidos de O galo cantou,

Lucas Lucas saboreou

1h10 Acadêmicos de Quo vadis? Meu

Santa Cruz negro de ouro

2h20 Leão de Nova O que é que a

Iguaçu Baixada tem?

3h30 Acadêmicos do Ciranda, cirandlnha,

Engenho da Rainha vamos todos sonhar

O A primeira atração dos desfi-

leis das escolas de samba de 93

será o carro abre-alas, com os

presidentes e carnavalescos, que
dará início aos desfiles do amanha

Zésegunda-feira. O carro, idealiza-

do pelo carnavalesco Mário Mon-

teiro, da Portela, está em final de

-montagem no barracão da Unidos -

de Vila Isabel. 
"Ele 

ê formado por
um primeiro plano, onde estarão o

Rei Momo e as princesas do Car-

naval. Em segundo, 14 patamares
serão ocupados por presidentes e

carnavalescos", explicou Mário

Monteiro. Atrás dos presidentes e

carnavalescos, haverá um estan-

darte com as cores das escolas,

Ricardo Amaral (E) promove e Victor Oliva participa da feijoada mais concorrida do Carnaval

O 'tempero' de Ricardo Amaral
¦ Feijoada reúne 2

mil convidados no

Resumo da Ópera
ANGELA REGINA CUNHA

Ele 
passa mal só de ver feijão

e tem uma indigestão de

problemas 
como anfitrião da fei-

joada mais badalada do Rio, a

do Amaral, que reúne hoje, das

14h30 às 20h, no Resumo da

Ópera, dois mil convidados, en-

tre artistas, socialites e modelos.

Ricardo Amaral promove a fes-

ta há seis anos, sempre no sába-

do de Carnaval, e tem garantido
a presença de gente bonita e gla-
murosa — como os teams das

duas maiores agências de mo-

delos do mundo, a Ford e a

Elite — e pela receita perfeita
do mineiro Sebastião Francis-

co Sena, o chef Tião, que tem-

pera e mistura uma tonelada de

feijão, arroz, carnes, couve, fa-

rinha e laranja.

Só artistas e modelos ganha-

ram a camiseta-convite que, pa-

ra os menos famosos, custa CrS

1 milhão: 
"Nesta 

época só aten-

do telefone por distração. Afi-

nal, a melhor maneira de dizer

não é não dizer nada. A pressão
é uma loucura", queixa-se Ri-
cardo, sem jamais perder o bom
humor. 

"Um 
italiano amigo

meu pediu para eu tomar conta
de um grupo de 18 pessoas. Co-
mo se isso fosse fácil!", comenta.
"Resolvi 

a encrenca dividindo os

convites em dois dias, com raris-

simas exceções. É a maneira de

agradar todo mundo sem super-

lotar o camarote que este ano

duplicou de tamanho mas vai

receber os mesmos 650 convida-

dos do ano passado", explicou

Ricardo, cuja preocupação é

convidar só gente muito jovem e

bonita para participar da festa.

Ele se divide em muitas tare-

fas com o amigo José Victor Oli-

va, proprietário da casa paulista
Gallery. Muitas vezes, para ter

uma celebridade no camarote,

tem de dar convite para amigo

comuns. Nelson Piquet, por
exemplo, pediu seis convites.

Um coquetel de comprimidos de

selênio, zinco, fibras e vitaminas

A, C e E — "para 
combater os

radicais ativos do sangue" —

certamente contribui para essa

energia que é usada também pa-
ra receber jornalistas, modelos e

amigos de todo o mundo. Um

desfilante infiel, que já saiu na

Imperatriz, Mocidade, Beija-

Flor e Salgueiro, Ricardo este

ano desfila na Portela. 
"Sou 

fiel
aos meus amigos carnavalescos.

E o Mário Monteiro me convi-

dou.", diz esse paulista com

muitos anos de Rio que, no en-

tanto, não come feijão.

Assim como não entende a

briga 
"Rio 

versus Salvador" pe-
Io título de melhor Carnaval do

Brasil — "são 
dois produtos

completamente diferentes" —,

Ricardo não pretende que as ce-

lebridades do camarote da Brah-

ma chamem mais a atenção do

que as escolas de samba. 
"Mi-

nha idéia é transformar o cama-

rote numa concentração de nú-

meros um para assistir ao

desfile", justifica Ricardo.

Ele só lamenta a ausência do

presidente Itamar Franco no

desfile. 
"A 

imprensa trabalhou

mal a vinda do Itamar, dando a

entender que não ficaria bem

para um presidente assistir ao

desfile de escola de samba. Bo-

bagem, vir ao desfile não signifi-

caria, de maneira nenhuma, des-

prestígio para ele. Soube até que
o presidente comentou que gos-
taria muito de assistir ao desfile

este ano no Sambódromo", re-

vela Ricardo.

Bailarinos de 'cabeça feita'
FABIANA SOBRAL

Os resmungos e a choradeira

foram inevitáveis, mas o sacrifi-

cio é válido quando está em jogo
a conquista de uma nota dez.
Em busca de uma apresentação

perfeita no desfile de amanhã, os

12 bailarinos do Teatro Munici-

pai que integram a comissão de
frente da União da Ilha do Go-
vernador entregaram ontem, sob

protestos bem-humorados, suas

madeixas às tesouras e máquinas
de raspar. A comissão vem fan-
tasiada de palhaço e. para usar
uma touca que vai facilitar o
encaixe do chapéu, os bailarinos

tiveram que debastar as cabelei-

ras.
"Manda 

brasa", ordenou o

bailarino Cario Mascheroni ao
colega Marco Leão, dando uma
de corajoso. Tesoura e máquina
em punho, Marco, que costuma
cortar o cabelo de amigos, não
vacilou: em menos de dez minu-
tos acabou com a vasta cabeleira
de Cario, diante de olhares um
tanto assustados dos demais bai-
larinos, num improvisado salão
montado num dos camarins do
Municipal. 

"Nenhum 
trauma",

encorajava Cario, que já usou
cabelos curtos no período em

que esteve no Exército.

O primeiro-bailarino do Mu-

nicipal, o uruguaio Marcelo Mi-

sailidis. bem que tentou proteger
seus já curtos cabelos. A chora-

deira deu resultado: Marcelo

conseguiu um acordo com Mar-

co. Nada de exageros no corte.

Apenas umas aparadas nas pon-
tas em desalinho e máquina na

nuca. O suplício terminou rápi-

do e Marcelo respirou aliviado

ao sair da cadeira.

Transformado em carrasco ,
Marco não se importava em dis-

tribuir as tesouradas. 
"Cabelo 

é

algo remediável, fácil de conser-

tar", consolava o bailarino du-

blê de cabeleireiro, que também

decepou suas medeixas. Em

meio aos cortes, eles aproveita-

ram para ensair a coreografia

que o bailarino Roberto Lima

criou para a comissão de frente.

realiza retiro

até por rádio
Milhares de pessoas vão apro-

veitar os dias de Carnaval longe das

batucadas e dos bailes, nos retiros

promovidos pela Arquidiocese do

Rio de Janeiro. Este ano, além do

retiro gratuito no Maracanàzinho,

com capacidade para 25 mil pes-
soas, a.Igreja organizou um retiro

espiritual pelo rádio. Sintonizando

a Rádio Catedral (FM 106.7). emis-

sora da arquidiocese, os fiéis pode-
rão ter momentos de oração e refle-

xão, além de palestras do padre
Edson de Castro Homem e catecis-

mo com o cardeal Eugênio Sales.

O retiro no Maracanàzinho co-

meça hoje, às 8h, e vai até terça-fei-

ra, quando D. Eugênio celebrará a
missa de encerramento, às 17h. A

programação será diária, das 8h
às 18h. Na Rádio Catedral, a pro-
gramaçào começa hoje à tarde e

termina na manhã da Quarta-Fei-
ra de Cinzas. As palestras, de do-

mingo a terça, serão às 8h, lOh.

14h e 16h. Por determinação do

cardeal Eugênio Sales, as paro-

quias e capelas realizarão atos de

desagravo ao Sagrado Coração dc

Jesus pelos pecados cometidas n

os dias de Carnaval.

A arquidiocese também promo-
ve em diversos outros locais, inclu-

sive nas paróquias, retiros espiri-

tuais em regime de internato e

externato. Em regime de internato,

são os seguintes os locais: Casa do

Congregado Mariano, em Água

Santa; Convento Nossa Senhora do

Cenáculo, em Laranjeiras; Casa de

Retiros Padre Anchieta, em Sào

Conrado; Casa de Oração das Car-

melitas Servas dos Pobres, em Jaca-

repaguá; Paróquia Nossa Senhora

do Amparo e Santa Maria Goretti,

em Cascadura; Centro de Estudos e

Formação do Sumaré e Mosteiro

de São Bento. Nos dois últimos,

estão esgotadas as vagas.

O O arcebispo emérito de Olinda

e Recife, Dom Hélder Câmara, de-

clarou-se ontem favorável à proibi-

ção, pela Justiça, do uso de imagens

de santos nos desfiles das escolas dc

samba. 
"Nem todos entenderiam a

presença das imagens no desfile",

explicou Dom Hélder. Ele veio ao

Rio para celebrar a missa cm home-

nagem aos 70 anos da Escola Ana

Néri dc Enfermagem, o primeiro
curso superior de enfermagem do

Brasil, ontem de manhã, na capela

da Reitoria da UFRJ, na Urca.

Dom Hélder comentou a questão da

violência na TV, dizendo que o me-

lhor caminho é o do bom senso.:

Estradas têm

retenções de

Não adiantou acordar cedo:

desde o início da manhã de ontem

um engarrafamento de 25 quilôme-
tros — no trecho entre Itaborai c

Araruama — 
perturbou a vida dos

que decidiram aproveitar o Carna-

vai na Região dos Lagos. O engar-

rafamento se repetiu na Rio-Mani-

lha e teve reflexos na Ponte

Rio-Niterói e na Avenida Brasil,

onde o fluxo de veículos esteve len-

to durante todo o dia.

O transporte de seis carros ale-

góricos pela ponte da Escola de

Samba Acadêmicos do Cubango

provocou um engarrafamento de

seis quilômetros, logo ao amanhe-

cer, quando um deles teve um eixo

partido. Até na Via Dutra houve

extensas retenções. Na Rodoviária

Novo Rio, o movimento de passa-

geiros foi intenso desde o amanhe-

cer, com cerca de 2.400 ônibus e 94

mil pessoas 
— 70 mil partindo e 24

mil chegando ao Rio.

Até quarta-feira a Polícia Rodo-

viária Federal prossegue com a

Operação Carnaval, com 600 patru-
lheiros, quatro radares e 34 bafo-

metros. Na área do Sambódromo,

estará fechado, das 14h de hoje às

12h do dia 24, o Viaduto 31 de
Março, de acesso ao Túnel Santa
Bárbara. Já estão interditadas, na
Avenida Presidente Vargas, as pis-
tas lateral e central Zona Norte-
Centro e uma pista sentido Centro-
Zona Norte. As ruas Frei Caneca e
Estácio de Sá também já estão fe-
chadas ao trânsito.
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A previsão da Ma
para hoje na orla do Rio
do Janeiro é de tempo
claro a parcialmente nu-
blado. com possibilidade
de aumento de nebulosi-
dade e pancadas de chu-
vas a partir da tarde. A
temperatura permanece
de 20 a 28 graus. Os ven-
tos passam de nordeste a

velocidade de

Satélite Góes - 18h (18/2) A trente Iria que chega hoie no
Rio Grande do Sul aumema as condições de chuvas no sul do paístsse sistema deve atingir o Sudeste a partir do segunda-telra
provocando aumento de nebulosidade.
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r de r
n ondas de 1m a

. .... intervalos de 4 a
5 segundos. A visibilida-
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REGISTRO

À LOTERIA ESTADUAL 
]

Sorteados: os números da
extração 877 da Loteria Esta-
dual (Loterj).

1o Prêmio: 48692 Cr$ 140
mihlões (Centro)

2o Prêmio: 06617 Cr$ 4 mi-
lhões (Lapa)

3o Prêmio: 28513 Cr$ 2 mi-
lhões (Catete)

4o Prêmio: 47917 Cr$ 1 mi-
Ihão (Niterói)

5o Prêmio: 29590 Cr$ 500 mil

(Tijuca)

Visitou: ontem a sede do JOR-
NAL DO BRASIL, o ministro dos
Transportes Alberto Goldman. O
ministro foi recebido pela diretoria
da empresa com quem conversou e
expôs seus planos à frente do minis-
tério dos Transportes que, assumiu
no governo Itamar Franco.

Visita: a Somália, o ator ameri-
cano Charlton Heston, que passará
três dias na capital,' Mogadíscio.
Protagonista de Ben Hur e Os dez
mandamentos, ele viajou com uma
organização nào-governamental
americana para verificar o envio de
ajuda humanitária ao país pelos or-

ganismos internacionais.

Ofereci-

das: a doado-

res de sangue,

entradas para o

filme Dracula, \
de Francis Cop-

pola (foto), pela I
Cruz Vermelha

alemã, em Ber- j
lim. Na campa- 

j
nha, o órgão se

define como 
"o '

maior vampiro da história" e anun-
cia que instalará unidades para co-
letar sangue diante dos cinemas que
estejam exibindo o filme. Iniciativa
similar foi realizada pela Cruz Ver-
melha na França e na Itália.

Retornou: !
esta semana de

Nova Iorque. [
onde fez duas

apresentações

no Ballroom, a

cantora Beth

Carvalho (foto).
Para desfilar pe-
Ia 23° ano con-
secutivo na
Mangueira, ela ,,.,.,..,..„,.,,.
dispensou apresentações no Cassi-
no de Estoril. em Portugal. Beth
desfilara também no bloco Simpa-
lia e quase amor.

__?
Morreram: Geraldo Alves

(foto), aos 59 anos, de parada
cardíaca, ontem, às 16h40, na
Clínica São Vicente, na Gávea.
O comediante colidiu com sua
Caravan em um ônibus da Via-

ção Brasil — na madrugada de
segunda-feira — 

quando voltava
de São Tome, a 50 quilômetros
de Campos, no Norte do estado.
Com traumatismo craniano, to-
ráxico e fratura na perna direita,
foi submetido a duas operações
no Hospital Ferreira Machado,
em Campos. Na terça-feira, Ge-
raldo Alves foi removido com

problemas renais para o Rio. No
carro, estavam o empresário
Luís Angate Filho, que morreu
no local, a mulher dele Janice, e
José Cisneiros, funcionário da

prefeitura de Campos. Janice e
José tiveram escoriações leves.
Paulista de Itápolis, começou

sua carreira aos 15 anos na Rá-
dio Difusora. O sucesso veio no
Rio, na Rádio Mayrink Veiga
com os programas Levertimen-

tos, A cidade se diverte e Vai de
Valsa. Aos 19 anos, deixou-o-
rádio para se formar no curso
Normal. Mestre das imitações,''

trabalhou como redator no pro-
grama Os Trapalhões, na TV
Globo, e Rádio Tupi, no pro- 

'

grama Turma da Maré Mansa, 
"

além do programa A praça ê .
nossa, do SBT. No teatro, kt
seu primeiro espetáculo indivi-
dual em 1985 com Desculpe a"
nossa filha...Perdão a nossa falha

que ficou em cartaz três anos.',J
Com 44 anos de carreira, Geral-','
do Alves trabalhava atualmente
na Escolinha do Professor Rai-
mundo interpretando o persona-
gem BH Bebes, uma sátira a Gil
Gomes, repórter do Aqui e ago-
ra, do SBT. Geraldo deixa a mu-
lher Nancy e o filho, Antônio. O
enterro será hoje, às 15h, no Ce-
mitério Sào Joào Batista.

¦ Carlos Augusto Strazzer, 47

anos (foto), de pneumonia em
conseqüência da Aids, às 3h45
de ontem, em sua casa, em No-

gueira, Petrópolis. Paulista, ator
de teatro, cinema e TV, popula-
rizou-se nos papéis do conselhei-
ro Crespy Aubriet, da novela

Que rei sou eu? e do místico Ar-

gemiro, em Mandala. Sua última

participação na TV aconteceu
na minissérie O sorriso do lagar-
lo, no ano passado. No teatro,
seu último trabalho foi na peça
Dorotéia, de Nelson Rodrigues,

que estreou em maio de 92. An-
tes do espetáculo — sua segunda
direção em quase de 30 anos de
carreira —, tinha atuado em Li-

gações perigosas, em 87. Tam-
bém participou no filme Mistê-
rio no Colégio Brasil, de José
Frazào. Strazzer descobriu que
estava com Aids há quase qua-
tro anos, mas só revelou a doen-

ça há cerca de um ano. Desde

que ficou doente, chegou a to-

mar 45 doses de remédios por
dia. Retirou-se das gravações de

Que rei sou eu? durante dois me-
ses, em 89, e teve que abandonar
os ensaios da peça A fera na

selva, em 92. O ator
filhos adolescentes -

Ana e Fábio — e foi
ontem, no Cemitério
Batista, em Botafogo,

tinha très^i
- Luciana,^

sepultado'

Sào Joào

às I7h. im

,'fii__________H

\ . :* 
• *

Participou: da

gravação do pro-
grama Saturday

Lhe Niglu, em

Nova Iorque, o
cantor Sting, em

dupla com o ator
Bill Murray (foto).
O programa será

exibido hoje pela
rede de TV NBC.

n tenta anular

_____"~~~~ —. I

O Deíran do Rio enviou on-
tem a todas as Ciretrans (cir-
cunscriçòes regionais de Transi-
to), ao Denatran (Departamento
Nacional dc Trânsito), e aos De-
trans de todos os estados a nu-
meração dos cinco mil docu-
mentos de transferência de
veículos (antigos DUTs), em
branco, roubados em 11 de feve-
reiro. A numeração, em duas sé-
ries, vai de 165239201 a
165240600 e de 165281401 a
165283800 e já está, segundo o
órgão, bloqueada nos terminais
de todos os Detrans e Ciretrans.
Um inquérito policial foi aberto
na 18a DP'(Praça da Bandeira)

para investigar o roubo. O De-
tran abriu inquérito administra-
tivo interno.

Os cinco mil documentos de
transferência foram roubados de
um container no estacionamento

da Antiga Divisão de Emplaca-
mento. na Avenida Francisco

Bicalho. Com eles, quadrilhas
podem regularizar carros rouba-
dos e vendê-los a terceiros. Um
assessor do Detran reconheceu

que nào haverá como impedir

que os documentos roubados
ajudem a esquentar (legalizar)
carros roubados. Segundo ele, a
situação de cada veículo só será
esclarecida quando este for ven-
dido. Quem for comprar ou
transferir carros, diz o assessor,
deve ficar muito atento á docu-
mentação. que pode pertencer
aos lotes roubados.

Ontem, o presidente do De-
tran, promotor Luís Antônio
Ferreira de Araújo, disse que"nào 

confirma nem desmente"
suas declarações, de que as cons-
tantes panes nos computadores
do Detran seriam um boicote á
nova direçào. O sistema que ali-
menta o Detran é do Proderj,
cujo presidente. Paulo César Sa-
lim, nào foi achado ontem.

DAS procura
empresário

desaparecido
A Divisão Anti-Seqüestro

(DAS) está mobilizada para escla-
recer o desaparecimento do empre-
sário José Alves Lavoura, 65 anos,
dono da Viaçào Flores e sócio nas
empresas de ônibus Três Amigos e
Real Rio. Amigos da família disse-
ram que Lavoura foi seqüestrado
há uma semana, em frente à gara-
gem da Viaçào Flores, na Avenida
Automóvel Clube, 990, em Sào
João de Meriti. A família nega o
caso e garante que o empresário
está em Portugal, onde possui ou-
trás empresas. Nos dois últimos
dias, porém, duas equipes do DAS
vasculharam Nova Iguaçu à procu-
ra do cativeiro de Lavoura. Os se-

qüestradores estào negociando com
os filhos do empresário e os conta-
tos são feitos da residência de La-
voura, na Ilha do Governador.

JORNAL DO BRASIL

PREÇOS PARA AVISOS .
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

DIAS ÚTEIS DOMINGOS
miCUHA ALTURA CR$ C«

5,1 cm

5,1 cm

5,1 cm

10,7 cm

10,7 cm

10,7 cm

10,7 cm

10,7 cm

10,7 cm

1.095.000,00

1.460.000,00

1.825.000,00

2.190.000,00

2.920.000,00

3.650.000,00

5.254.800,00

6.130.600,00

7.006.400,00

1.486.000,00

1.982.000,00

2.477.500,00

2.973.000,00

3.964.000,00

4.955.000,00

7.748.400,00

9.039.800,00

10.331.200,00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS

- De2* a 5* feira das 8:00 ás 19:00 horas.
6' feira das 8:00 às 20:00 horas

Sábado de 8:00 às 12:00 horas
Tel: 580-5522

De 2'a 5'feira após 19:00 horas
6' feira após às 20:00 horas

-Sábados após às 12:00 horas,
Oomlnnos e feriados

Tels,: 585-4320 / 585-4476

DIA ÚTIL: até ICcm - Cr$ 365,000,1)0'
+ 10cm = Cr$ 437.900,00

30: atélOcm = Cr$ 495.500,00
+ lOcm = CrS 645,700,00

COMANDANTE

CARLOS A. G. CORDOVIL

t 

A esposa, filhos, genros e netos comunicam seu
falecimento em Nova York e informam que seu corpo
esta sendo transladado para a Capela Real Grandeza
e que o sepultamento será efetuado às 1600hs de

hoje no Cemitério Sào João Batista - Capela 3

f

DR. GEBES DE MELLO MEDEIROS FILHO
MISSA DE 1 MÊS

Gebos de Mello Medeiros e família convidam pari
querido filho, irmão, lio e cunhado a
Xavier (Tijuca). no dia 21/02. às 10 hor<

Missa de 1 mès de seu.
Igreja de São Francisco

CelCav J0SE ANTÔNIO CORRÊA MEDINA

t 

Clara Lúcia. Miguel. Regina Lúcia. José Antônio. Isaura
Hyldon. Zoe e Netos comunicam o falecimento de seu
muito estimado JOSÉ ANTONI.O e convidam para o sepul-
tamento HOJE. às 17:00 horas, no Cemitério São João

Batista, Capela Real Grandeza n° 6

CLOTILDEDEÇARVALHOMAÇHADO

f

4° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
21 - FEVEREIRO-89

NAO MORRE QUEM VIVE NO CORAÇÃO DOS VIVOS"

n£iUpL° 
AFFO,NSO DE CARVALHO MACHADO, seu filho

oeí L^QZ 
'er "^ c°mUnÍ~Caçâo que reze uma Ave Ma Ha

MACHAnn l 
UawqU|ení mâe- CLOT"-DE DE CARVALHOMACHADO, falecida ha 4 anos nesta data.

Avisos
Religiosos e

Fúnebres
SW010058O-5522

De 2" a 5» das 8 00 às 19 00 horas 
",

6a feira das 8:00 ás 20 00 horas
Sábados de 8 OO às 12 00 horas

585-4320/585-4476
De 2* a 5a-fei.a após 19:00 horas

6°-feira após as 20 00 horas

Sábados após 12 00 lis/Domingos e Feriados

JORNAL DO BRASIL
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Cidade do México — AP

Chave2 (C), ao Mo do empresário King (E) e José,Sutâiman, presidente do CMB, garantiu que Ccí-í /5SHHÜHS

Chavez 
promete 

derrubar Haugen
Tmimi f? i» a nr-.Mm/. interesse mie o mmhíite niinrinnl tilde He vnmilnr nnic tmtü.cp Hp um ..ANDRI3 BARCINSKI
Correspondonto

LOS ANGELES, EUA — O COfil-
bate entre o mexicano Julio César
Chavez e o norte-americano Greg
Haugen, pelo título mundial dos
superligeiros é a maior atração da"Noite de Ases" que promete parar
hoje o México. Outras três cintu-
ròes estarão em jogo no Estádio
Azteca: o dos superpenas. entre
Terry Norris e Maurice Blocker: o
de-meio-médio ligeiros, entre Azu-
tilah 

"Nelson 
e Gabriel Ruelas, e o

dos supermédios, entre Michael
Nunn e Danny Morgan. A TV Glo-
bo transmite o evento a partir das

—23h 15.
—Para que se tenha uma idéia do

interesse que o combate principal
vem despertando, basta dizer que o
próprio presidente da República,
Carlos Salinas, lez questão de com-
parecer ao treinamento que Chavez
realizou ontem no Estádio Azteca."Vim animar Julio e dizer que ele é
hoje um grande exemplo para a
sociedade", ressaltou Salinas.

Chavez agradeceu o apoio e ga-
rantiu que vai derrubar Haugen."Quando olho para ele tenho vou-

tade de vomitar, pois trata-se de um
indivíduo detestável", disse ele. que
passou a semana num intenso bate-
boca com o adversário.

Ontem mesmo, Chavez acusou
Haugen de ser membro da Ku-K-
lux-Klan, famosa organização de
cunho racista existente nos Estados
Unidos, o que atiçou ainda mais a
excitaçào do público. "Ele odeia os
mexicanos, faz questão de nos dis-
criminai'", disse.

Haugen, por sua vez. jurou que

Os maiores públicos
Tony Zalo x Bitly Pryor Milwaukee, EUA 16/08/41
Gene Tunney x Jack Dempsey Filadélfia, EUA 23/09/26
Muhammad Ali x Leon Spinks Nova Orleans, EUA ....15/09/78

Esta luta se realizou em uni parque público, sem cobrança de ingresso

135.132'
120.757

63 350

"isso não tem a naaa ver", e que
tudo não passa de uma grande ar-
inação de Chavez e do seu empresá-
rio. Dou King. para 

"botar dinhei-
ro no bolso". "Eu sou meio-índio e
jamais faria declarações racistas",
garantiu.

Fingindo indiferença ao bate-
:boca dos dois pugilistas, King ga-
rantiu que o espetáculo de hoje
será "o maior da história do bo-
xe". E ainda aproveitou para la-
zer um agrado ao povo local."Vou colocar 130 mil torcedores
no Azteca, e bater todos os recor-
des deste esporte. Mas é bom res-
saltar que isso não se deve apenas
a nossa organização, mas também
ao prestigio de Chavez e a grande-
za do México", repetiu.

O 
paraíso

m Humilde, ele

prefere morar ria

pobre Culiacan

¦ havez é o favorito absoluto' 
para a luta de hoje no Azteca.

Apesar do bom cartel de Haugen" — 32 vitórias e quatro derrotas —
_nada se pode comparar a marca do

americano não seduz o 
'Deus'

Seima vê hoje © McLaren 
para 

93

Piloto desembarcou em Londres otimista quanto à sua permanência na escuderia
MARIO ANDRADA E SILVA
Corrospondonto

LONDRES — A agonia está per-
to do fim, Após quase três meses de
negociações, Ayrton Senna pratica-
mente confirmou ontem, ao desem-
barcar nesta cidade, que vai dispu-
tar ó 

'Mundial 
de Fórmula l deste

. ano, pilotando um McLaren. Senna
pensou muito antes de tomar a de-

! cisão,'que começou a ser amadure-
iCida no fim de semana passado,quando a equipe anunciou sua ins-
: crição na temporada.

Além de Ayrton Senna, a McLi
ren terá o americano Michael An-
dretti — egresso da Fórmula Indy
— e o finlandês Mika Hakkinen —
correu pela Lotus em 92 — que
passará a ser piloto de testes caso o
brasileiro confirme a permanência
na equipe. Senna chegou a Londres
sorridente e hoje já senta no coekpit
do McLaren para adaptá-lo a suas
medidas. "Se o carro é bom a gente
sabe logo no primeiro treino", afir-
mou.

A^afirmacão é uma clara insl
iuuiçuo de que o tricampeão num-
dial mantém a posição de só assinar
com a equipe inglesa se considerar
o carro competitivo. Por enquanto,
Senna prefere continuar reticente."Enquanto tiver possibilidades, va-
mos procurar colocar os tijolinhos
no lugar".

Estoril — A temporada de
testes coletivos da F I terminou
ontem em Estoril, Portugal, com a
confirmuçào do domínio da Wil-
liams, Damon Hill voltou a derro-

tar o companheiro de equipe.
Alain Prost — fez a melhor volta
em I m 13s 16, cerca de Os 10 mais
veloz que o francês. Principais
tempos de ontem: 1" D.Hill (Ing)
Williams I m 13s 16; 2o A.Prost
(Fra) Williams 1 m 13s22; 3"
K.Wendlinger (Aut) Sauber
1 m 14s14; 4° M.Blundóil (Ing) Li-
gier Iml4s55; 5o J.J.Lehto (Fin)
Sauber Iml4s59; 7° R.Barrichello
(Bra)Jordan Iml5s50; 110 C.Fit-
tipaldi (Bra) Minardi Iml8s45.

Pequenas diferenças

s leitores hão de per-
doar se eu insistir na

tese de que a seleção brasi-
leira é superior á argentina,
ainda que levemente. Hão
de me acenar com o primei-
ro tempo de jogo de quinta-
feira, quando o Brasil foi
inteiramente dominado,
mas existem algumas coisas
a serem analisadas.

Vamos começar pelo tem-
po de trabalho de Basile e de
Parreira, inteiramente diver-
sos. A Associação de Futebol
da Argentina programou me-
lhor seus amistosos, talvez
por ter o mínimo de organi-
zação que nós não temos.
Daí seu time ter mais conjung
to e noção de marcação.

Os jogadores da seleção
argentina entraram em cam-
po para vencer o jogo, en-
quanto que alguns brasileiros
tentavam se exibir e outros se
poupavam visivelmente. O
gol argentino foi fruto de
uma jogudu de exibição, ten-
tada por Luís Henrique no
momento mais delicado de
um jogo, que é a saída da
defesa para o ataque.

Não conheço bastante a
seleção argentina para fazer o
mesmo tipo de análise, mas
na brasileira alguns jogadores
fazem funções diferentes das
que executam em seus times.
Rui, por exemplo, no São
Paulo é um jogador de arre-
mate, enquanto na seleção é
um jogador de armação.

Sem contar com a insistôn-
cia de Purreira com alguns
jogadores, como Valdo e Si-
Ias. Ficamos livres do segun-
do no jogo contra a Argentina,
mas não conseguimos nos li-
vràr daquele joguinho picado e
inútil de Valdo, que não defen-
de e nem ataca para valer.

Também precisamos en-
carar a realidade de que nem
todos os jogadores que estão
no estrangeiro são melhores
do que os que por aqui fica-
ram, como no caso de Taffa-
rei. Ele é um bom goleiro,
igual a alguns dos que por

aqui labutam. Precisa de
treinos intensivos e, sobretu-
do, de motivação.

B3I
Pelo menos ficou evidente

que a seleção brasileira está
no mesmo ponto que a ar-
gentina: o preparo físico. No
primeiro tempo parecia que
os argentinos iam sufocar os
brasileiros, com sua marca-
ção por pressão, mas no se-
gundo foi a seleção brasileira
que dava a impressão de es-
tar sobrando em campo.

O esquema de Basile era
simples: sufocar o Brasil em
seu próprio campo, fazer dois
gols e depois jogar o segundo
tempo nos contra-ataques.
Quase deu certo. O problema
é que não existe hoje um time
que suporte marcar o outro
por pressão durante mais de
45 minutos, e o gol de vanta-
gem não era suficiente para
garantir a vitória argentina.

Empatamos na jogada jiidi-vidual de Bebeto e Cafu, mas
ficou claro que os argentinos
estão superiores em sistema de
marcação e no conjunto.

H
No princípio alguns locu-

tores tentaram estabelecer
um paralelo entre as presen-'
ças de Maradona e Raíl mas
o jogo logo mostrou que a
comparação é inaceitável.

Raí é um excelente joga-
dor, talvez o melhor em ação
no Brasil, mas não tem a ge-
nialidade de Maradona. No
jogo de anteontem, os fatos
mostraram que é impossível
estabelecer tal comparação.»
Gordo, fora de forma, ainda,
assim Maradona demonstra-
va genialidade cm qualquer
simples toque, enquanto Raí'
estava ausente e dispersivo.

Além da genialidade, Ma- 1
radona demonstrava ânsia e ;
alegria em jogar, o que não ,
acontecia com o distante Raí. 1

;
Só no Brasil acontece uma 1

discussão sobre zeros.

HOJE NA GÁVEA
1 • Páreo ài 14 horas — 1.000(GRAMA-APROX.)CrS 10.000.000,00 —EXATA/DUPLA/TRIFETAPESOS ESPECIAISPRÊMIO FUT-FOOT1lan Louís. J Ricardo  56

—gMiOCk Jleme.. 523 Rüaçe. GGuifr.arães.... 61~ 4Steptífln,R R.Souza. 575 Ramsés, E D Roeria 556lntefT0ur.CQ.NeK0.. . 55First Connection. J.James 52Music-Box. W.A.Alves ...... 552' Páreo às 14h30min — 2.000(GRAMA-APROX.)CrS 18.000.000,00 —EXATA/DUPLA/TRIFETAPRÊMIO UHWAREJingdong, J.Ricardo  56Baiadron. M.Cardoso  52Jockey Way, W.A.Alves 50Puerto Bello, L Abreu 49Last Lap, J Lerre 50Dream Again. J Poletti . . 47New-Money, R R Souza. 563* Páreo às 15 horas — 1.500(GRAMA-APROX.)Cr| 13.000.000,00 —EXATA/DUPLA-TRIFETAPRÊMIO QUIPAROO1 Caipirinha, C Lavor 567 IdèTa Luminosa. J Ricarao 57

Nabua. M Almeida 3 6Lee Fox. W Cardoso  53 2" Gizela Kiss. J Poletti 54 34* Páreo às 15h30m — 1.000(GRAMA)Cr J 30.000.000,00-EXATA/DUPLA/TRIFETACLÁSSICO HF.RNANI AZEVEDOSILVA (LR.)1 1 By Place. J. Leme 56 12 Espinoloa. R.R. Souza. 55 53 City Lights C. Lavor¦ 4 King of Bovespa. J Ricardo.. 55 68 5Lavaggio, ED Rocha . 55 2Ex Adverso J Queiroz 55 45* Pároo às 16 horas — 1.500(GRAMA-APROX.)CrS 13.200.000,00 —EXATA DUPLA-TRIFETA1 INICIO DO CONCURSO DE 7 PONTOSPflÈMIOCLACKSON1 Costiihes. W A. Alves 51 i2 Esempio. L Abreu . 50 23 Ringo. J Malta 53 3Ç 53 4Hockey Dream. J Leme 53 5Herr Cor.an, A Batista . 57 6~ Okay. J Pinto 53 -Niki Gênio. J Poletti 50 8Soit. G. Guimarães 57 910 Beau Pôre. R R. Souza 53 1011 Irapuato J. Ricardo 57 11«• Páreo às 1flh30m — 1.000(GRAMA)

Cr$ 38.000.000,00 —EXATAyDUPLA/TRIFETACLÁSSICO MINISTÉRIO DAAGRICULTURA (LR.)Via Estrela. R.R Souza  55 9Magic Mountain. J. Leme...... 55 6Bela Lua, J. Malta  55 3Odalisca Steia. M. Cardoso.. 55 5Capture. C G. Netto 55 1' Claire Loraine. C Lavor 55 4Oldest Queen, J. Ricardo .. 55 gJessica R Costa. 55 7La Naleta. G. Souza  55 27- Páreo às 17 horas — 1.600(GRAMA-APROX.) CrS18.000.000,00 —EXATA/DUPLA/TRIFETA PESOSESPECIAIS PRÊMIO BIG PORERNew Promise. M. Almeida  55 1Chá Frito. G Guimarães . . 53 2Glory Baby. E.D Rocha  53 3Gamo-Rei, E R. Ferreira. 55 4Duran Duran, S. Santos 58 5Janie Royale. R R Souza. 53 6Nieron J Ricardo. . 58 7£ Alfa Express E Marinho  57 8Fintio. L. Abreu .. 58 98" Páreo ás 17h30m — 1.000(GRAMA) CrS 16.000.000,00 —EXATA. DUPLATBIFETA PRÊMIOHARAS SAO LUIZ

Ker Laugh, L A Alves . 56 3Barmy Nuts. C. Lavor 56 4Chapo, G. Guimarães  56 5Belshazzar. G. Euclides  56 6Charmer Special. M. Cardoso 54 7Jihan, J. Ricardo 54 8Surtnibel. C G. Netto .. . 52 910 Palavra Final. R R. Souza . 54 1011 Petyma.L Abreu 51 11
9» Páreo ás 18 horas —1.600(AREIA-VAR.) CrS 13.200.000,00 —EXATA/DUPLA/TRIFETAPRÊMIO DENEE

Polirian, G. Guimarães  57 1Wait Then Go. J. Poletti 54 2Mortal. S. Santos 57 3La Medina. W F. Cout. .51 4-Locatelli. G Euclides  56 56DomLuciano. L.Gonçalves.. 57 6Jolitajara, J. Leme . . 57 7Ilusão de Amor. J. Ricardo.... 55 8
10-Páreo às 18H30M-1.200 (AREIA-VAR.)CrS 10.200.000,00 —EXATA/DUPLA/TRIFETAPRÊMIO BALEAL

Creiva. W F.Cout 50 1Isle Of Beauty, J Ricardo. .58 2Grama Azul. E M.Silva 50 3Querva. N D SiLva 4? 4Nebbia. W A Alves 52 5Chabora, R L.Santos 50 6

Lady Kiss. J James 56 7Masked Lady, L.Abreu 55 8
11" Páreo às 19 horas —1.200

(AREIA-VAR.)CrS 18.000.000,00 —EXATA/DUPLA/TRIFETAPRÊMIO QUARANA
Mondavi. M.Almeida... 56 1Amigo da Onca, W.A Alves 54 2

Poligny. R R Souza 56 3Flor da Serra. J Malta 56 4C-Saint-Cloud. M.Monteiro.. 56 5Kifaiari C Lavor 56 6Jalucho. L.Abreu 53 76Chiefs-Dancer J Leme .... 56 89 Herr Donnau. J.Hicardo. . 56 910 Chiei s George. M Cardoso 56 1011 Match One. L.A Alves .... 56 11

indicações paulo gama
1° Páreo: Rifage R lan Louis I Liít-Lock
2a Páreo: Jingdong ¦ Last Lap ¦ New-Money
3° Páreo: Idéia Luminosa a Caipirinha B Nabua
4° Páreo: King of Bovespa I By Place I Espinola
5' Páreo: Irapuato B Coslilhes I Herr Conan
6° Páreo: Via Estrela l Magic Mountain B OLdesl Queen
7= Páreo: Chá Frito B Nieron B Glory Baby
8" Páreo: Barmy Nuts B Sunmbel R Jihan
9» Páreo; Jolitajara B Ilusão de Amor B Wait "hen Go

10a Páreo: Querva B Creiva fl isle of Beauty
11» Páreo: Chieis George B Her Donnau fl Chiefs Dancer
Acumulada: ='11 (Irapuato). 37 ;JbH&3ia) a SHO ?: 5 Gècw

Phoenix mantém a

liderança na NBA
NOVA IORQUE. EUA — O

Phoenix Suns chegou à sua 18a vitó-
ria seguida em casa no campeonato
da NBA, a liga de basquete profis-sional dos Estados Unidos. O time
de Charles Barkley continua com a
melhor campanha de toda a tempo-
rada. com 38 vitórias e 10 derrotas,
liderando a divisão do Pacifico. A
vitima do Suns na rodada de an-
teontem foi o Atianta Hawks, der-
rotado por 131 a 119. Barkley foi
mais uma das principais atrações do
Phoenix, marcando 25 pontos. 16
rebotes e 12 assistências. Richard
Dumas foi o cestinha da partida,
com 32 pontos e Tom Chambers
marcou 22.

Os outros líderes de divisão estão
longe da boa marca do Phoenix. O
Chicago Bulls, bicampeão da liga e

primeiro na divisão central, tem 35-
17. O New York Knicks, líder do
Pacífico, tem 34-16. enquanto o San
Antonio Spurs, dono da melhor
campanha no meio-oeste, tem 34-
15. A competição para no fim de
semana para o Ali Star Game. o
jogo das estrelas, amanhã, em Salt
LakeCity. - :

Resultados de anteontem: Min-
nesota Timberwolves 121 x 114 Sa-
cramento Kings; Houston Roekets
229 x 84 Boston Celtics; Utah Jazz
105 x 94 Milwaukee Bucks; San
Antonio Spurs 103 x 98 Philadel-
phia 76ers; Los Angeles ClippeiJ;
108 x 95 Washington Bullets; Poij-
tland Trail Blazers 105 x 103 Lcfc
Angeles Lakers; Seattle SupersoniA
131x116 Golden State Warriors. ,

Globo
12h30 — Globo Esporte13h30 — Esporte Espetacular
23h15 — Boxe: Julio César Chavez x Greg Haugen. pelo titulo mundial demeio médio ligeiro. Ao vivo. direto do estádio Azteca, México DepoisTerry Norris x Maurice Blocker (meio médio). Michael Nunn x Dan Moraan(super médio) e Azumah Nelson x Gabriel Ruelas ípena)
OM12h30 — OM Esporte18h — OM Esporte

mexicano, que tem 84 vitórias, —
68 das quais por nocaute.

Chavez é hoje o maior ídolo do
esporte no seu país, e considerado
por muitos especialistas como o
maior boxeador da história. Sua
invencibilidade já dura 13 anos."E o lutador mais durão que eu já
vi", diz Ângelo Dundee, ex-trei-
nador de Muhammad Ali.

Chavez só foi ameaçado uniu

vez, por Meldrick Taylor, em
1990. Perdia por pontos até o últi-
mo assalto, Mas voltou, e com
devastadora seqüência de golpes,
que obrigou o juiz a declará-lo
vencedor.

Apesar de milionário, Chavez
faz questão de continuar moraii-
do na miserável cidade de Culia-
can — considerada a capital das
drogas no México — onde passou
toda a infância.

Em Culiacan, Chavez é uma
espécie de protetor — distribui
inúmeras benesses. Em troca, o
povo mexicano o trata como um
Deus.

Mas o orgulho nacionalista se
inflama ainda mais com a recusa
de Chavez em morar nos Estudos
Unidos, onde sua fama poderia se
multiplicar. (A.II)

10" Páreo: luEbuno C.Lavor 2°Infraj
J.Leme 3"Chamcjante J James Vence-
dor (2)162 Inexatu (2-8)195 Placêl
(2)31 (8)20 Exata (2-8)578 Trifeta (2-
8-1)2.037 Tempo: 1 m 15s2/5
11" Páreo: 1" Quesimpla LF.Gomes
2" Queen of Refina R.R.Souza 3"
Just Mine Vencedor (7)32 Inexata (7-8)133 Pliéês (7)23 (8)18 Exata (7-
8)344 Trifeta (7-8-3)10.660 Tem-
po: 1 m 15s4/5
? Movimento geral de apostas: CrS
4.028.563.360,00
Concurso de sete pontos: 5 acertado-
res, com CrS 36.658.272,00 para cadií
um.

ONTEM NA QAVEA
1" Páreo: l"Humble-Lost G.Guima-
ráes 2"Jouissant L.Abreu 3"0méyad

. U.S.Ferreira Vencedor (1)18 Inexata
(1-2)68 Placês (1)12 (2)35 Exata (1-
2)99 Trifeta (1-2-6)213 Tcmpo:57s2 5

: 2° Páreo: l°City Lark J.James 2°Co-
jmUlgta G.Guimarães 3°ldolatrado
. J.Léme Vencedor (3)60 Inexata (3-
. 5)107 Placês (3)23 (5)20 Exata (3-'5)304 Trifeta (3-5-4)633 Tem-
po:Im13s2/5
3° Páreo: l"Fast Poker G.Guimarães
2"Ripplay Ole R.R.Souza 3"Dragão
Negro G.Guedes Vencedor (5)12 Ine-
\ata (4-5)23 Placês (5)12 (4)14 Exata
(5-4)54 Trifeta (5-4-6)112 Tem-
po: Ím37s

4" Páreo: l"Jofreddy G.Guimarães
2"Dipaccio R.R.Souza 3°Hechizio
L.F,Gomes Vencedor (2)208 Inexata
(1-2)249 Placês (2)36 (1)26 Exata (2-
1)717 Trifeta (2-1-8)3.736 Tempo:57s
5° Páreo: TDuleão A.L.Sampaio
2"New Dancer J.James 3"Computa-
do A.L.Sampaio Vencedor (11)34Inexata (3-11)507 Placês (11)29 (3)63Exata (11-3)1.613 Trifeta (11-3-9)4.125 Tempo: lni4ls2/5
6" Páreo: l°Buy Me G.Guimarães
2"Le Cottage A.Alves 3"New-Fan
A.L.Sampaio Vencedor (5)15 Inexata
(1-5)64 Placês (5)12 (1)25 Exata (5-1)55 Trifeta (5-1 -3)349 Tem-
po:Im 14s1/5

7° Páreo: Plvory Star L.A,Alves
2"E1 Rego L.F.Gomes 3°High Leader
A.Ramos Vencedor (3)15 Inexata (3-4)17 Placês (3)13 (4)14 Exata (3-4)42Irifeta (3-4-5)121 Tempo:! ml Os
8" Páreo: l"Rosa Ely J.Leme 2"Kati-
sa G.Guimarães 3"Oscilight E.M.Sil-
va Vencedor (5)34 Inexata,(4-5)62
Placês (5)20 (4)18 Exata (5-4)99 Tri-
feta (5-4-2) 1.242 T empo: 1 m 15s2/5
9" Páreo: l"Elo Odemis L.A.Alves
2"Morandi L.L.Gomes 3"Pakalolo
W.F.Coutinho Vencedor (6)16 lnexa-
ta (6-7)27 Placês (6)13 (7)19 Exata
(6-7)31 Trifeta (6-7-2)235 Tem-
po: 1 m 15s3 5

B

D



¦ Técnico ainda pretende dar chance a Leonardo, Cléber,
OLDEMÂRIO TOUGUlNHó " ambiente". 0 técnico não gostou

Diante das dificuldade* _„>,. foi do meio-campo. 
'•Infelizmente

azinho e a oulros jogadores de fora que andam meio esquecidos

des que
acredita encontrar para liberar os

principais estrangeiras da seleção
durante a fase final dos campeona-
tos europeus. Parreira já admite
aproveitar a ocasião para dar chan-
ce a Leonardo, que está no Valeu-
cia. Cléber. no Logrones, Mazinho,
no Bayern de Munique e outros que
até hoje tiveram poucas oportuni-
dados na seleção."Temos, 

inclusive, ames da Co-

pa América, compromissos rins Hs-
tacios Unidos contra a Inglaterra e
a Alemanha, que vào jogar comple-
tas. assim como a equipe local. Nào

podemos jogar com um time do-
mestiço, vamos ter que armar. no
minimo. uma seleção mista', expli-
ca o técnico.

Sobre o empate em Buenos Ai-
res. Parreira lamentou o lance in-
feliz de TalTarel no primeiro tem-

po." Sofrem os o gol num
momento importante e a seleção
caiu de produção. Só conseguiu
algum equilíbrio pela técnica e ex-

periência de alguns jogadores.
Outro problema foi a ausência de
Mozer. 

"Só 
no vestiário é que de-

cidimos vetá-lo, para nào correr
risco. Mas na hora tumultuou o

o meio, que tem sido a força do
conjunto, nào foi bem. Só Mauro
Silva manteve o ritmo. Aliás, o
Mauro é um monstro. Joga de-
mais", reconhece Parreira.

O que deixou o técnico aborre-
cido foi o comportamento de
Ruggcri e também de Maradona
em alguns momentos." Eles se

preocuparam em querer coagir o
árbitro. No lance de falta de Bran-
co n<< fim de primeiro tempo, par-
tiram em veiocidade contra o ár-
bitro exigindo o cartão vermelho

para o nosso jogador. Isso nào se
faz, Quando o Valdo foi expulso,
a culpa foi do argentino. Ele me-
teu a mão no peito de Valdo para
empurrar a barreira para trás.
Como se fosse o árbitro".

Parreira acha que no clima de
tensão que o jogo foi disputado, a
seleção mostrou que está indo
bem. Mesmo perdendo, foi buscar
o empate e dominou o adversário
no segundo tempo. Para justificar
a fraca atuação de Raí, disse que o

jogador só cresce durante uma
competição. 

"Só 
no meio do cam-

peonato paulista é que Raí voltará
a ser o mesmo do ano passado."

Taffarel, ex-intocável
Taffarei já nào é mais o número

I absoluto. E se ainda for o preferi-
do para goleiro da seleção, certa-
mente já nào conta com a unanimi-
dade que o fez titular há cinco anos,
com Carlos Alberto Silva. Mantido

por Sebastião Lazaroni, Falcão,
Ernesto Paulo e Carlos Alberto
Parreira, já é questionado, devido
ao mau momento atual.

O gol de Mancuso fez reviver
antigo axioma em relação aos go-
leiros brasileiros. "Nunca 

tivemos

goleiro". 
"O 

brasileiro não sabe
sair do gol", 

"Todos 
sào iguais",

são frases novamente ouvidas.
Agora a preocupação é o gaúcho
Cláudio André Taffarel Mergen, 26
anos, revelado no Internacional,
campeão mundial de juniores pelo
Brasil em 85. Com 52 jogos na
seleção principal (30 gols), é reserva
de Balotta no Parma. que usa seus
três estrangeiros de linha.

Voltam às lembranças falhas an-
tigas, como num Grenal de 87, ao
espalmar para o gol um cruzamen-
to de Jorge Veras. Ou na Copa
América de 91, quando se divulgou
inclusive que estava estressado. E

.—,

Maradona

O número l já pesa em Taffarel

ainda o único amistoso da seleção
sob o comando de Ernesto Paulo

(derrota de 1 a 0 para Gales).
E a preocupação aumenta na

medida em que os outros goleiros
escalados por Parreira também fa-
lharam: Carlos, nos 4 a 2 sobre a
Costa Rica, em Paranavaí; Gilmar,
na derrota de 2 a 1 para o Uruguai,
em Campina Grande,

MAURO CÉSAR PEREIRA
Enviado especial

MEDELLIN, COLÔMBIA — A

volta de Uidemar e Charles ao time
do Flamengo é ansiosamente
aguardada. Sem esses dois jogado-
res, o técnico Carlinhos está com

poucas opções para tornar o meio-
campo mais forte e marcador. Isso

porque Fabinho, opção para o se-

tor, está improvisado justamente na
função de Charles, a lateral direita.

Uidemar ficou em treinamentos

no Rio. enquanto os jogadores

atuavam na Colômbia, e será ava-
liado depois do carnaval, podendo
reaparecer na equipe em poucos
dias. Sem ele. Júnior tem sido so-
brecarregado.

O problema maior é Charles,

que operou seriamente o joelho di-
reito e ainda se recuperou. Como a
contusão foi complicada, há dúvida

quanto ao seu desempenho, pelo
menos a curto prazo. Por isso, os
dirigentes ainda sonham com a
contratação de um lateral, embora
nào tenham se esforçado para acer-
tar com Luís Carlos Winck.

Onde comprar ingressos

O A partir da próxima sexta-

feira, os torcedores do Flamengo

poderão comprar antecipada-

mente os ingressos para os jogos
contra o América-RJ pelo Esta-

dual (domingo, dia 2S). e contra

o América de Cáli pela Liberta-

dores (terça, dia 2). Os postos de

venda na rede Ipiranga sào os

seguintes: Aconchego (Senador

Camará), Sào João (Leblon).
Vasquez (Sào Cristóvão). Barra

Limpa (Barra), Joinha (Jacarepa-

guá) e Halley (Sào Gonçalo).

Quem levar 20 latas de alumínio

de cerveja ou refrigerante ganha
desconto de CrS 5 mil nos ingres-

sos para cadeira e arquibancada.

Botafogo

O Botafogo acertou dois amisto-
sos com o Cruzeiro, em março. O
vice de futebol Aurito Ferreira
mostrou interesse no ponta-direita
Aélson, que ainda nào acertou com
o América do Rio.

Bobo, a salvação
Ainda sem contar com o baiano

Bobó, comprado ao Fluminense

por USS 130 mil, o Corinthians
tenta hoje contra a Portuguesa, no
Pacaembu, a primeira vitória em
clássico no Campeonato Paulista.
Bobo foi contratado quinta-feira
como esperança para melhorar o
nivel técnico da equipe, que cumpre
uma das mais decepcionantes cam-

panhas dos últimos anos.

Vôo em Minas
Os principais pilotos de asa

delta do Rio já estão na cida-
de mineira de Governador
Valadares, onde começa, a

partir de amanhã, a primeira
etapa do Campeonato Esta-
dual de Vôo Livre. Cerca de
30 pilotos cariocas devem dis-

putar a competição.

Bismarck, o bom
O meia Bismarck foi eleito o

melhor jogador da segunda rodada

do Campeonato Estadual. Ao final
da competição, o jogador que obti-
ver o maior número de indicações
será premiado com USS 10 mil.

um ator da bola
¦ Gestos e atos,
marcas de um

gênio do futebol

BUENOS 
AIRES - Ele

voltou, e com ele, o palco
do futebol recuperou um de seus
maiores artistas dos últimos
tempos — da bola e dos gestos,
envolventes, dramáticos, como
convém a um cantor de tangos.
O brinco na orelha, que um dia
escandalizou o mundo, continua

presente, da mesma forma que a
requintada técnica de tocar sua-
ve na bola, de jeito mortal, a
descobrir sempre um compa-
nheiro mais livre para receber a
bola. Como fez com o loiro Ca-
niggia em 90.

Ele voltou, e com ele a ousa-
dia de protestar contra uma cor-
reta marcação do árbitro — só

para mexer com os brios de seu
time. Ele voltou, e com ele há
sempre a expectativa de mais um
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Bola na trave, Maradona faz
seu lamento silencioso c fatal

gol de mão, "a 
mão de Deus",

como fez com a Inglaterra eir
86, no México. Ele voltou. Ma-
radona voltou.

"Este 
reencontro com o pú-

blico argentino e, o que é me-
Ihor, com a seleção, me fez mui-
to feliz. A equipe está bem, tem

personalidade e mantém um es-
tilo de jogo que me agrada",
explicou Maradona, logo após o
amistoso contra o Brasil, para
mais de uma centena de jornalis-
tas que queriam saber tudo o

que sentira no seu retorno â sele-

ção argentina.

Uma bola na trave o fez levar

as mãos à cabeça, em cena melo-

dramática muito semelhante

àquela executada no Maracanã,

em 89, durante a Copa América,

contra o mesmo Brasil. Dizia o

craque, em gestos, 
"como 

sou

infeliz em não acertar e fazer o

meu povo feliz". O público,
cúmplice, aplaudiu.

Em nome da
velha amizade

O Parreira confia muito no fu-
tebol de Branco. Os dois se enten-
dem bastante. Sào amigos. Só por
isso nào houve discussão no inter-
valo do jogo contra a Argentina,

quinta-feira. Tudo começou

quando Branco fez algumas faltas
e recebeu o cartão amarelo. Mes-
mo assim continuou duro nas dj-
vididas. De repente, num contra-
ataque, Caniggia arranca pela di-
reita. Branco dá um salto nas

pernas do argentino, que fica cai-
do na lateral. Termina o primeiro
tempo e Branco entra no vestia-
rio. Aos berros. Parreira avisa:
"O melhor que faço por você c
substituí-lo para nào ser expul-
so". Branco se desculpa e prome-
te jogar limpinho. Só assim volta a
campo e ajuda o Brasil a empatar.
No fim Parreira e Branco se abra-

çam. 
"Chefe, 

cumpri o prometi-
do, mas só esse jogo. Se me aiiica-

çarem como estavam fazendo,

arrebento com eles", justifica o

valente lateral.IO.T.)

Carlinhos admite que falta força ao time Fluminense

Marco Antônio Cavalcanti

? i« ¦ í3f' -JSBfe v *./' * - *'' •'lí.*1*'«" ______________& a_!k K:y «HB W_\Wê&__z.
bBmmBHNMt^HH 

'•'• 
•"•'•HSj^'* TT[_H'í^?^'7í*Í'Í^;^''v-'.'____1

' * % ^'V'! '- S^ê^' \t_W jlí\\\\__W^^ SB_x __M_^__P'^lflr

Romário veio ao Brasil para buscar 
'sueis 

Mõnicas', mulher e filha, e volta amanhã para a Holanda

iêmica
o Filho é maior
interesse para o
atacante agora
GILMAR.-ERREI RA

A 
primeira pergunta saiu lo-

go após o beijo na mulher
Mònica. "Quanto 

foi o jogo da
seleção?" As outras seguiram a
ordem que mais lhe convinha.
"De 

quem foi o gol? O time foi

bem? E o Bebeto? O Muller jo-

gou?" Afastado por Zagalo,

coordenador técnico da CBF,

Romário chegou ontem de ma-

nhà ao Rio mostrando o quanto
deseja voltar a seleção: nào fez

comentários e limitou-se a per-
guntar sobre a partida que não
assistiu devido a longa viagem.

O artilheiro do PSV desem-
barcou no Aeroporto Interna-

cional do Rio por volta das
6hl5. Nào tinha uma bagagem
sequer. Veio apenas buscar suas
Mõnicas (mãe e filha) e come-
morar com a família a confirma-

çào da gravidez de seu segundo
filho. "Tenho 

que voltar domin-

go (amanhã)", informou, expli-
cando a razão que lhe impede de
desfilar. Mònica. em seu segun-
do mês de gestação, foi mais
detalhista. "Ele 

tem que voltar

por que o PSV está perdendo
direto"

Sobre seleção, Romário só
fez perguntas. Na sua vez de
responder, reagiu com silêncio.
Deixou a impressão de que tinha
algo a talar mas preferiu não
criar mais polêmica em torno de
seu retorno à seleção. Sobre o
interesse do Fluminense, nào de-
monstrou empolgaçào até mes-
mo ao ser questionado pela mãe.
D. Lita. "E 

difícil. Ainda tenho
dois anos de contrato". Entu-
siasmo, Romário só mostra

quando o assunto é o filho que a
mulher espera para setembro.

Vibra tanto que até a pequena
filha Mònica. de três anos. já
torce pela chegada de um irmào.
"É 

o Romarinho", diz ela.

come carne

e nao treina
Convencido de que é tão im-

portante estar bem da cabeça

quanto das pernas, o técnico Edi-
nho novamente trocou o trabalho
de campo pela psicologia. Ele
cancelou o treino de ontem à lar-
de e comandou um churrasco "no

Clube dos Médicos, onde jogado-
res e comissão técnica se contra-
ternizaram. A festa serviu pára os
novos jogadores se integrarem
com os companheiros. "Temos

treino sábado (hoje) e terça. Às
vezes um encontro desses traz
mais resultados que um treino",
comentou o treinador.

Durante o carnaval, o vice de
futebol Newton Graúna envia um
emissário a Porto Alegre para
conversar com o lateral Branco
sobre a possibilidade de o jogador
voltar ao clube em julho. Branco
receberá à época passe livre do
Genoa e o Fluminense nào admite

que ocorra o mesmo que a Edi-
nho, em 87, que voltou da Udinc-
se para o Flamengo.

Vasco deixa

Joel mais

empolgado
O técnico Joel Santana está a

cada dia mais motivado com o
time do Vasco. A vitória sobre o
Bangu na estréia devolveu-lhe a
confiança c o rendimento técnico
dos jogadores nos treinos injetou
boas doses de otimismo. "Aos

poucos o time readquire um pa-
drão de jogo. E isso dá personali-
dade", explicou. Os jogadores
treinam hoje pela manhã e depois
só voltam na terça-feira à tarde.
Amanhã e depois haverá treino
apenas para aqueles que nào fo-
rem cair na folia. A próxima par-
tida será contra o América-TR.
quinta-feira, em Sào Januário.



Técnico ainda pretende dar chance a Leonardo, Cléber, Mazinho e a outros jogadores de fora que andam meio esquecidos
ambiente" 0 técnico não gostouOLDEMÂRIOTOUGU1NHÓ

Diante das dificuldades que foi 
do meio-campo. 

"Infelizmente

acredita encontrar para liberar os ° 
mei°- tlue term.fdo a {or*1 do

principais estrangeiros da seleção conjunto, nao foi bem. So Mauro

durante a fase final dos campeona- Sllva manteve o ritmo. Alias, o

tos europeus. Parreira já admite Mllur0 e um monstro. Joga de-

aproveitar a ocasião para dar chan- mais", reconhece Parreira,

ce a Leonardo, que está no Valen- O que deixou o técnico aborre-

cia, Cléber, no Logrones, Mazinho, cido foi o comportamento de
no Bayern de Munique e outros que Ruggeri e também de Maradona
alé hoje tiveram poucas oportuni- em alguns momentos." Eles se
dades na seleção.

"Temos, 
inclusive, antes da Co-

pa América, compromissos nos Es-

tados Unidos contra a Inglaterra e

a Alemanha, que vào jogar comple-

tas, assim como a equipe local. Não

podemos jogar com um time do-

mestiço, vamos ter que armar. no

minimo. uma seleção mista', expli-

ca o técnico.

Sobre o empate em Buenos Ai-

res. Parreira lamentou o lance in-

feliz dc Taffarel no primeiro tem-

po."'Sofremos o gol num

momento importante e a seleção

caiu de produção. Só conseguiu

algum equilíbrio pela técnica e ex-

periência de alguns jogadores

preocuparam em querer coagir o

árbitro. No lance de falta de Bran-

co no fim do primeiro tempo, par-
tiram em velocidade contra o ár-

bitro exigindo o cartão vermelho

para o nosso jogador. Isso não se

faz. Quando o Valdo foi expulso,

a culpa foi do argentino. Ele me-

teu a mão no peito de Valdo para
empurrar a barreira para trás.

Como se fosse o árbitro".

Parreira acha que no clima de

tensão que o jogo foi disputado, a

seleção mostrou que está indo

bem. Mesmo perdendo, foi buscar

o empate e dominou o adversário

no segundo tempo. Para justificar
a fraca atuação de Raí, disse que o

Outro problema foi a ausência de jogador só cresce durante uma

Mozer. 
"Só 

no vestiário é que de- competição. 
"Só 

no meio do cam-

adimos vetá-lo, para nào correr peonato paulista é que Raí voltará

risco. Mas na hora tumultuou a ser o mesmo do ano passado."

Taffarel, ex-intocável
Taffarel já não é mais o número

I absoluto. E se ainda for o preferi'
do para goleiro da seleção, certa-

mente já nào conta com a unanimi-

dade que o fez titular há cinco anos.

com Carlos Alberto Silva. Mantido

por Sebastião Lazaroni. Falcão.

Ernesto Paulo e Carlos Alberto

Parreira, já é questionado, devido

ao mau momento atual.

O gol de Mancuso fez reviver

antigo axioma em relação aos go-
leiros brasileiros. 

"Nunca 
tivemos

goleiro", 
"O 

brasileiro não sabe

sair do gol". 
"Todos 

são iguais",

sào frases novamente ouvidas

Agora a preocupação é o gaúcho
Cláudio André Taffarel Mergen, 26

anos, revelado no Internacional,

campeão mundial de juniores pelo
Brasil em 85. Com 52 jogos na

seleção principal (30 gols). é reserva

de Balotta no Parma, que usa seus

três estrangeiros de linha.

Voltam às lembranças falhas an-

tigas, como num Grenal de 87, ao

espalmar para o gol um cruzamen

to de Jorge Veras. Ou na Copa

América de 91, quando se divulgou

inclusive que estava estressado. E
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Parreira (E) não esconde sua çonjiança em Bebeto;/sèmp^mõnvô

O número I já pesa em Taffarel

ainda o único amistoso da seleção

sob o comando de Ernesto Paulo

(derrota de I a 0 para Gales).

E a preocupação aumenta na

medida em que os outros goleiros
escalados por Parreira também fa-

lharam: Carlos, nos 4 a 2 sobre a
Costa Rica, em Paranavaí; Gilmar.

na derrota de 2 a 1 para o Uruguai,

em Campina Grande.

, um ator da bola
¦ Gestos e atos,
marcas de um

gênio do futebol

BUENOS 

AIRES - Ele

voltou, e com ele. o palco
do futebol recuperou um de seus

maiores artistas dos últimos

tempos — da bola e dos gestos,
envolventes, dramáticos, como

convém a um cantor de tangos.
O brinco na orelha, que um dia

escandalizou o mundo, continua

presente, da mesma forma que-a
requintada técnica de tocar sua-

ve na bola, de jeito mortal, a

descobrir sempre um compa-

nheiro mais livre para receber a

bola. Como fez com o loiro Ca-

niggia em 90.

Ele voltou, e com ele a ousa-

dia de protestar contra uma cor-

reta marcação do árbitro — só

para mexer com os brios de seu

time. Ele voltou, e com ele há

sempre a expectativa de mais um

AP —18/02/93
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Bola na trave. Maradona faz

seu lamento silencioso e fatal

gol de mão, 
"a 

mão de Deus",

como fez com a Inglaterra eir

86, no México. Ele voltou. Ma-

radona voltou.
"Este 

reencontro com o pú-
blico argentino e, o-que é me-

lhor, com a seleção, me fez mui-

to feliz. A equipe está bem, tem

personalidade e mantém um es-

tilo de jogo que me agrada",

explicou Maradona, logo após o

amistoso contra o Brasil, para
mais de uma centena de jornalis-
tas que queriam saber tudo o

que sentira no seu retorno à sele-

ção argentina.

Uma bola na trave o fez levar

as mãos à cabeça, em cena melo-

dramática muito semelhante

àquela executada no Maracanã,

em 89, durante a Copa América,

contra o mesmo Brasil. Dizia o

craque, em gestos, 
"como 

sou

infeliz em nào acertar e fazer o

meu povo feliz". O público,

cúmplice, aplaudiu.

Higuita ajuda na reabilitação do Flamená
MAURO CHZAR PEREIRA

Çnviado especial

MEDELL1N — Graças a uma fa-

lha do goleiro René Higuita. e a

uma boa atuação de todo o time,

o Flamengo venceu o Nacional

por 1 a 0, em Medellin, e melho-

rou sua posição no Grupo 4 da

Taça Libertadores. O rubro-negro

agora tem três pontos ganhos e

fará as partidas restantes no Rio.

América e Nacional tem dois em

duas partidas e o Internacional

um, em um jogo.
Logo de início ficou claro que o

rubro-negro vinha disposto a se

reabilitar da péssima atuação con-

Ira o América. Embora jogasse
um tanto recuada, corria o sufi-

ciente para evitar que os colom-

bianos ganhassem a briga pelo
meio-campo. como ocorreu em

Cáli. Marcava por pressão e par-
tia com determinação para o ata-

que, tentando buscar a vitória, re-

sultado que lhe interessava.

De qualquer forma, o Flamen-

go era mais time e, aos 19 minu-

tos, acabou ganhando um presen-
te pela valentia. O folclórico

goleiro Higuita tentou sair dn-

blando e perdeu a bola para Re-

nato, que só empurrou para o gol.
No segundo tempo, o Flamen-

go manteve o ritmo, e só recuou a

partir dos 30 minutos, permitindo

que os colombianos fizessem pe-
quena pressão! Mas quem teve as

melhores chances foi o lime cario-

ca. em contra-ataques finalizados

por Júlio César. Gaúcho e Marce-

linho. O juiz ainda deu quase qua-
tro minutos de descontos.

Flamengo — Gilmar, Gottar-

do. Júnior Baiano. Rogério e Piá:

Júnior. Marquinhos e Nélio (Júlio
César); Marcelinho. Renato

(Gaúcho) e Nilson. Técnico —

Carlinhos. Nacional — Higuita.

Herrera. Caicedo, Escobar e Go-

mez; Gaviria (Zuniga), J. Gomez,

Garcia e Sema: Aristizabal e John

Jairo Trellez. Técnico — Hernán

Dario Gomez. Juiz — Alberto Te-

jada (Peru). Cartões amarelos —

Júnior Baiano, Júnior. Marceli-

nho. Marquinhos. Nélio e Gottar-

do (Flamengo): Aristizabal. Ser-

na, J. Gomez e C a i c e d o

(Nacional).

Botafogo perde
3 América Mineiro venceu o

Botafogo por 3 a 0, ontem, no Es

tádio Independência, em Belo Ho

rizonte placar construído nos cinco

minutos iniciais Robson aos 5 se-

gundos Dudu aos 3m e Hamilton

aos 5m

Bobo, a salvação
Ainda sem contar com o baiano

Bobó comprado ao Fluminense

por USS 130 mil, o Corinthians

tenta hoje contra a Portuguesa, no
Pacaembu. a primeira vitória em

clássico no Campeonato Paulista

Bobó foi contratado quinta-feira
como esperança para melhorar o

nível técnico da equipe que cumpre

uma das mais decepcionantes cam

panlKb dos últimos anos.

Vôo em Minas
Os principais pilotos de asa

delta do Riojá estão na cida-

de mineira de Governador

Valadares, ondc; começa, a

partir de amanhã, a primeira

etapa do Campeonato Esta-

dual de Vôo Livre. Cerca de

30 pilotos cariocas devem dis-

pular, a competição.

Bismarck, o bom
O meia Bismarck foi eleito o

melhor jogador da segunda rodada

do Campeonato Estadual Ao final

da competição, o jogador que obn

ver o maior número de indicações

será premiado com USS 10 mil

•¦¦•¦•-. ¦ Marco Antônio Cavalcanti
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Romário veio ao Brasil para buscar 
'suas 

Mõiiicas'. mulher e filha, e volta amanhã para a Holanda

Romário não quer polêmica
m Filho é maior
interesse para o
atacante agora
GILMAR FERREIRA

A 
primeira pergunta saiu lo

go após o beijo na mulher

Mônica. 
"'Quanto 

foi o jogo da

seleção?" As outras seguiram a

ordem que mais lhe convinha
"De 

quem foi o gol? O time foi

bem? E o Bebeto? O Müller jo

gou?' Afastado por Zagalo

coordenador técnico da CBF

Romário chegou ontem de ma

nhà ao Rio mostrando o quanto

deseja \ohai a seleção não fez

comentários e limitou-se a per-

guntar sobre a partida que nào

assistiu devido a longa viagem.

O artilheiro do PSV desem-

barcou no Aeroporto Interna-

cional do Rio por volta das

6hl5. Nào tinha uma bagagem

sequer. Veio apenas buscar suas

Mônicas (mãe e filha) e come-

morar com a família a confirma-

çào da gravidez de seu segundo

filho. 
"Tenho 

que voltar domin-

go (amanhã)", informou, expli-

cando a razão que lhe impede de
destilar. Môrica. em seu segun-

do mès de gestação, foi mais
detalhista 

'Ele 
tem que voltar

por que o PSV está perdendo
direto"

Sobre seleção, Romário só

fez perguntas. Na sua vez dc

responder, reagiu com silêncio.

Deixou a impressão dc que tinha

algo a falar mas preferiu não

criar mais polêmica em torno de

seu retorno á seleção. Sobre o

interesse do Fluminense, nào de-

monstrou empolgação até mes-

mo ao ser questionado pela mãe.

D. Lita. 
"E 

difícil. Ainda tenho

dois anos de contrato" Entu-

siasmo. Romário só mostra

quando o assunto é o filho que a

mulher espera para setembro

Vibra tanto que até a pequena

filha Mônica. de três anos. já

torce pela chegada de um irmão
"ÉoRomarmho 

diz ela

Em nome da
velha amizade

O Parreira confia muito no fu-

tebol dc Branco. Os dois se enten-

dem bastante. Sào amigos. Só por
isso não houve discussão no inter-

valo do jogo contra a Argentina,

quinta-feira. Tudo começou

quando Branco fez algumas faltas

c recebeu o cartão amarelo. Mes-

mo assim continuou duro nas di-

vididas. Dc repente, num contra-

ataque, Caniggia arranca pela di-

reita. Branco dá um salto nas

pernas do argentino, que fica caí-

cio na lateral. Termina o primeiro
tempo e Branco entra no vestia-

rio. Aos berros, Parreira avisa.
"O 

melhor que laço por você é

substituí-lo para não ser expul-

so". Branco se desculpa e prome-
te jogar limpinlio So assim vclta a

campo e ajuda o Brasil a empatar.

No fim Parreira e Branco se abra-

çam. 
"Chefe, 

cumpri o prometi-
do. mas só esse jogo. Sc me amea-

çarem como estavam fazendo,

arrebento com cies'", justifica o

valente lateral./O.T.i

e não trema
Convencido de que é tão im-

portante estar bem da cabeça

quanto das pernas, o técnico Edi-

nho novamente trocou o trabalho

de campo pela psicologia. Ele

cancelou o treino de ontem á tar-

de e comandou um churrasco no

Clube dos Médicos, onde jogado-
res e comissão técnica se confia-

ternizaram. A festa serviu para os

novos jogadores se integrarem

com os companheiros. 
"Temp7s

treino sábado (hoje) c terça. Às

vezes um encontro desses traz

mais resultados que um treino",

comentou o treinador.

Durante o carnaval, o vice de

futebol Newton Graúna envia um

emissário a Porto Alegre para
conversar com o lateral Branco

sobre a possibilidade de o jogador
voltar ao clube em julho. Branco

receberá à época passe livre do

Genoaeo Fluminensenão admite

que ocorra o mesmo que a Edi-

nho. em 87, que voltou da Udine-

se para o Flamengo.

Vasco deixa

empolgado
O técnico Joel Santana está a

cada dia mais motivado com o

time do Vasco. A vitória sobre o

Bangu na estréia devolveu-lhe a

confiança e o rendimento técnico

dos jogadores nos treinos injetou

boas doses de otimismo. 
"Aos

poucos o time readquire um pa-
drão de jogo. E isso dá personali-
dade". explicou. Os jogadores
treinam hoje pela manhã e depois

só voltam na terça-feira à tarde

Amanhã e depois haverá treino
apenas para aqueles que nào fo-

rem cair na folia. A próxima par
tida será contra o América-TR.

quinta-feira, em Sào Januário.
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Novo corte de três zeros não soluciona crise

Desde a última mudança, em 89, produtos ficaram 28 mil vezes mais caros e, isolada, a medida terá poucos efeitos práticos
C'A R IN A CALDAS

Apesar da surpresa do presi-
dente Itamar Franeo, não é difícil
entender porque o Brasil pode,
mais um vez, vir a cortar três zeros
de sua moeda. De janeiro de I989
— última vez em que o dinheiro
sofreu essa dieta forçada — até
agora, a inflação acumula inima-
gináveis 2.788.848,64%. O mesmo

• que dizer que, em apenas quatro
anos, os produtos ficaram 28.000
vezes mais caros. Sem fôlego para
acompanhar esse ritmo, CrS l de
hoje vale 0.00004% de NC/.S l de
quatro anos atrás. Não é à toa que
máquinas de calcular e etiquetas
de preços do comércio já não su-
portam mais carregar tantos riú-
meros.

Se os cálculos matemáticos re-
velam dados impressionantes, no
dia-a-dia o consumidor já sabe de
cor os efeitos da desvalorização da
moeda. Mesmo com sucessivos
cortes de zeros e o vai-e-vem de
cruzeiros e cruzados, os preços
não deram trégua. Pouco adian-
tou. no início de I9K9. trocai; de
três mil cruzados para três cruza-
dos novos o preço do quilo da
carne.

Hoje, o produto já está nova-
mente carregado de zeros, custando
ousados 60 mil cruzeiros. A avalan-
che chegou a tal ponto que uma
família de classe média, ao chegar
no caixa do supermercado, enche a
boca para falar a conta — "dois.
três milhões". Quantia que. no cn-
tanto, nem sempre é suficiente para
preencher a mesa até o final do mês.
Se as donas de casa fazem confusão,
também o governo enfrenta proble-

mas nos seus afazeres domésticos: o
que ele deve em títulos ao mercado
(dívida pública) ocupa quase sete
centímetros de uma tela de compu-
tador para ser escrito: CrS
1.500.000.000.000.000,00 — valor
de final do ano passado.

Mas até as donas de casa sa-
bem que cortar zeros não significa
cortar o mal pela raiz. Os números
ficam mais curtos, mas a inflação
continua. O corte de zeros, puro e
simples, é tão inócuo no combate
à alta dos preços como "dar um
banho numa criança que se suja
toda hora", ilustra o economista
da PIJC Gustavo Franco. De tão
repetida, pelo menos não traz mais
o risco de causar, no empobrecido
consumidor, a sensação de estar
tudo mais barato.
"Os brasileiros já estão vacinados
deste efeito psicológico", lembra
Francisco de Assis, diretor do
Banco Marka. Portanto, desa-
companhados de outras medidas,
o novo corte de zeros e a troca de
moeda terão como único objetivo
permitir ás empresas e às pessoas
economizar espaço e tempo ao es-
crever valores. Mudanças demais
para efeitos de menos. Isso. sim. já
seria o suficiente para aborrecer o
presidente.

E nunca é demais lembrar que
o enredo Corte de Três Zeros com
a Troca do Cruzeiro pelo Cruzeiro
Novo é reprise para os brasileiros
— a medida foi adotada em 1967.
Corre o risco, portanto, de ganhar
um ar saudosista. Mais uma volta
ao passado. Bem ao estilo do sau-
doso Fusca.

Antônio

1942 — Mil réis vira cruzeiro, cortando três zeros
1967 — Cruzeiro vira cruzeiro novo e perde três zeros
1970 — Volta o cruzeiro, sem corte de zeros
1986 — Cruzeiro vira cruzado, perdendo três zeros
1989 — Cruzado vira cruzado novo, perdendo três zeros
1990 — Cruzado novo vira cruzeiro, sem corte de zeros
1993 — Cruzeiro pode voltar a cruzeiro novo e perder três
zeros
Fonte: Andima

Produto Qr$
Caixa de fosforo 2.500,00
Calpa jeans 500.000,00
Compras/mes supermercado 3.000.000,00
Santana GL 500.000.000,00
Dois quartos Botafogo 1.000.000.000,00
Divida publica 1.500.000.000.000.000,00

Responda se puder \ |XvVXv:-.-:-:-
— Qual moeda que vo-

cê usava para comprar
o pãozinho em janeiro
de 90?
a) cruzeiro
b)cruzado
c)cruzado novo

— Para quem faz 30
anos agora: quando vo-
cê nasceu, seus pais pa-
garam a casa de saúde
com que moeda?
a) cruzeiro
b) mil réis
c) cruzeiro novo

— O Plano Cruzado,
em 1 986, trocou uma
moeda pela outra:
a) cruzado por cruzeiro
b) cruzeiro por cruzado

c) cruzeiro novo por cru-
zado

— Em janeiro de
1 989, o Plano Verão
institui o:
a) cruzeiro
b) cruzado
c) cruzado novo

— O que fez o Plano
Collor, em março de
1990?
a) tirou três zeros do cru-
zado, que virou cruzeiro
b) trocou cruzado novo
por cruzeiro, sem cortar
zeros
c) tirou três zeros do cru-
zado novo, que virou cru-
zeiro
Respostas:
1)c 2)a 3)b 4)c 5)b

te de zeros do cruzeiro e mudança do nome da moeda não entusiasmam o presidente

Haddad 
pede desculpas

BRASÍLIA — O presidente Itamar Franco
qualificou ontem de "ato deselegante" do Mi-
nistério da Fazenda a divulgação, sem infoír-
má-lo primeiro, do anteprojeto de lei que corta
três zeros do cruzeiro e institui o cruzeiro
novo. O presidente fez. porém, a ressalva de
que. ao repreender o ministro Paulo Haddad
por isso. na quinta-feira, não estava "procu-
rando brigas ou desentendimentos". Enfatizou
que Haddad continua merecendo sua confian-
ça.

"Eu até poderia não falar à imprensa sobre
a questão, mas acho que as coisas têm de ser
transparentes", disse Itamar. bem-humorado,
ao chegar ao Palácio do Planalto, justificando
sua irritação do dia anterior e o novo pito em
Haddad. O presidente, que até o meio-dia de

ontem ainda não havia recebido o anteprojeto
de lei. mostrava-se surpreso com o vazamento
do conteúdo do documento.

Mais tarde. Itamar disse que 
"o 

problema
do país não é cortar zeros, mas baixar a infla-
ção". E questionou: "Vamos ficar cortando
zeros a vida toda?" Mesmo declarando-se fa-
vorável ao corte, mostrou-se preocupado com
a possibilidade de ser essa medida entendida
pela opinião pública como um sinal de que o
governo não tem o controle da inflação.

O ministro da Fazenda, Paulo Haddad, que
se encontra em Guarapari (ES), telefonou para
o presidente Itamar Franco no final da tarde
de ontem, pedindo desculpas pela divulgação
antecipada do projeto que cria o cruzeiro no-
vo.

Itamar quer estabilização

CHR1STIANE SAMARCO E MARIA LUIZA ABBOTT
BRASÍLIA — A irritação do presidente Itamar Fran-

co com a proposta de corte de três zeros do cruzeiro,
criando o cruzeiro novo, vai muito além da discussão
semântica sobre o nome da nova moeda e da desculpa
de que ele teria sabido do projeto pelos jornais. A
crítica ao ministro da Fazenda, Paulo Haddad, foi
provocada mais porque a proposta de reforma mone-
tária não veio aliada a um programa de estabilização
da economia, do que pelo fato de o projeto ter vazado
à opinião pública."A 

preocupação do presidente é a de que, se a
inflação continuar alta, daqui a pouco vai ter que
cortar os zeros de novo", explicou o líder do governo
no Senado, Pedro Sirnon (PMDB-RS), a um parla-
mentar. logo após um telefonema de Itamar na noite
de quinta-feira. O presidente tratou de esclarecer que a
meta principal da equipe econômica deve ser a de
garantir o valor da moeda, controlando a inflação, e
não apenas cortando-lhe os zeros.

A equipe econômica não aceita essa crítica e acha
que o presidente "está sendo envenenado" por assesso-
res do Planalto, que têm diferenças com Haddad. O
corte de zeros começou a ser estudado ainda pelo
ex-presidente do Banco Central Francisco Gros. Ao
preparar o orçamento de 1993, os técnicos descobriram
que os números tinham chegado à casa do quotrilhão e
não cabiam mais nos computadores. O projeto foi
levado adiante pelo ex-ministro Gustavo Krause.

Na primeira reunião com Itamar ainda como minis-
tro interino da Fazenda, em dezembro, Haddad comu-
nicou a intenção de cortar zeros, segundo afirma uma
fonte. "O 

presidente não disse nada contra a propos-
ta", assegura esse assessor. Na última quarta-feira a
noite, o ministro foi informado de que o projeto tinha
vazado a um jornal e temeu pelo risco de que a medida
fosse interpretada como parte de um plano que envol-
vesse congelamento. A assessoria do ministro afirma
também que a equipe tem um programa de estabiliza-
ção para a economia, mas que sua aplicação efetiva
depende de pré-condições, como o ajuste fiscal e a
definição do orçamento, que está em votação no Con-
gresso.

Você 
pode 

ate merecer mais*

Só 
que 

não existe•
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Dizer que não existe carro melhor que um Mercedes-Benz é
apenas uma questão de observação.

A Ago Credenciada Mercedes-Benz coloca ao seu alcance
um grande estoque de modelos 0 km, semi-novos e usados,
dos clássicos aos esportivos. E sempre com um atendimento
especial, pagamento personalizado ou leasing em 24 meses.

Na hora de escolher seu próximo carro, venha visitar a Ago.
Você pode até merecer mais, só que não existe.

Mercedes-Benz
ACpOri.

Dons Negócios Com Mercedes-Benz I lá Quase -10 Anos

Show-room:
Av. Prado Júnior, 145 - Copacabana

Tel.: (021) 275-0997

Assistência Técnica:
Rua Min. Raul Fernandes, 43 - Botafogo

Tel.: (021) 266-4481
• Importação direta da fabrica alemã • Automóveis adequados às nossas condições e combustíveis • Garantias de acordo com manual em português ••Assistência técnica com peças originais • Técnicos treinados pela própria fábrica »
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MÁRIO JOSÉ SAMPAIO

Demanda evolui

Durante 

o mês de janeiro último, a demanda para viagens

domésticas cresceu 2,9% no Brasil. Este pequeno au-

mento traz um certo alento, mas ainda assim nào traduz uma

tendência definitiva dc crescimento, porque a comparação é

feita com janeiro de 1992, um periodo de grande crise.

Se o confronto for feito com janeiro de 1991, verifica-se que
no início de 1993 houve, na realidade, uma redução de tráfego

dc 21,4%. De qualquer forma, o resultado encontrado é o

primeiro com números positivos em vários meses.

A divisão dc mercado é que sofreu grandes mudanças,

devido à crise da Vasp. Em janeiro último, a Varig obteve uma

latia que correspondeu a 52,9% da demanda doméstica. A

Transbrasil veio em segundo lugar, com 26,2% e a Vasp, em

terceiro e último, com 20,9%. Há um ano, a Transbrasil

detinha apenas 19,8% dos passageiros/quilômetros transpor-

tados, contra 31,2% da Vasp. Mas, a perda da maior parte da

Z Trota dessa última, por falta de pagamento, reduziu seu

tamanho c alterou a distribuição da demanda.

AERO-NEWS

A Vasp perdeu esta semana

mais dois aviões por falta de pa-

gamento. A Justiça deu reinte-

gração de posse à empresa de

leasing norueguesa Braathens de

dois Boeing 737-200 Advanced,

os mais novos de seu tipo opera-

dos pela Vasp. Com a retomada

pelos proprietários desses 737. a

Vasp completa 30 aeronaves

perdidas por inadimplência nos

pagamentos. Hoje, a frota dessa

empresa está reduzida a um

MD-11 (o outro acidentou-se

nos EUA na semana passada),
três Airbus A-300 B2 com II

anos de uso, 15 Boeing 737-200

com idade média de quase 20

anos e dois Boeing 737-300. Nos

meios aeronáuticos especula-se

por quanto tempo a empresa

conseguirá manter em operação

os 737-300 empregados na Ponte

Aérea.

A Embraer está projetando

para esse ano vendas no valor de

USS 400 milhões, incluindo USS

8 a USS 12 milhões por serviços

prestados. A produção prevista

para 1993 inclui: 24 Brasília, 10

AMX, nove Tucano para a Fran-

ça, três Tucano para a FAB, 22

conjuntos de flaps para MD-11.

Além disso, serão feitos cerca dc

20 conjuntos de componentes pa-
ra os AMX italianos c dois protó-
ticos do Tucano, na versão desti-

nada à concorrência das forças

armadas americanas. A fabrica-

ção dc aviões da linha leve (Ipa-
nema e Pipcr) deverá alcançar

cerca de 50 unidades em 1993.

A McDonnclI-Douglas ter-

minou esta semana a construção

do primeiro birreator de passa-

jgeiros MD-90. com 175 lugares.

O MD-90 é a mais recente ver-

sào do DC-9. que começou na

década de 60 com apenas 80 as-

sentos. Posteriormente, surgiram

diversos desenvolvimentos, co-

mo: DC-9-30,-40,-50 e MD-80.

O-MD-90 utiliza turbofans dc

nova geração V-2500 e tem a

fuselagem l,45m mais longa do

que a de seu antecessor. As en-

tregas do novo avião deverão ser

iniciadas em 1994 e a lista de

encomendas atinge 77 unidades.

Uma das maiores dificuldades

em relação ao futuro do MD-90

é a sobrevivência da McDonnell-
Douglas. A fábrica tem um mer-

cado cm crise e uma linha de

produtos limitada, que enfrenta

forte concorrência da Boeing e

da Airbus.

As companhias de aviação do

Oriente, em particular dos países
banhados pelo Pacífico, são sem-

pre citadas como exemplos de efi-

ciência e organização. O mercado

da região é aquele que mais cresce

no mundo e gera grandes enco-

mendas para as fábricas de

aviões. Mas esse mar de rosas

começa a mudar c o Pacífico

ameaça se transformar num ocea-

no de tormentas. Diversas compa-

nhias daquela região já sentem

problemas de certa seriedade. A

Japan Airlines está com grandes

prejuízos. A Cathay (de Hong-

Kong) tem problemas trabalhistas

e está ameaçada pela falta de es-

paço no aeroporto local. A inveja-

vel Singapore está com custos

operacionais muito elevados. Um

dos maiores problemas das com-

panhias de região é a forte con-

corrência das empresas america-

nas e de seus programas para
viajantes freqüentes.

O volume de produção de

aviões tem uma correlação mui-

to próxima com o nível de cm-

prego. Apesar da alta tecnologia

empregada no produto final, a

quantidade dc mão-de-obra c

elevada em relação a outros se-

tores. A fabricação de automó-

veis permite o uso intensivo de

robotizaçào nas linhas dc mon-

tagem. mas na indústria aeroes-

pacial a utilização desses apare-

lhos é limitada, devido às

características do produto, dos

métodos e do volume de produ-

çào. Por isso, o anúncio de que a

Boeing vai reduzir sua folha de

pagamentos em 25% nào espan-

tou os técnicos do setor. Afinal,

cia vai diminuir sua produção
em 38% até meados de 1994 e a

dispensa dc 28.000 funcionários

pode ser apenas uma parte do

problema que vem por aí.

A briga entre a Boeing e a

Airbus, para fabricar aviões de

grande porte, está se intensifican-

do. A Boeing convidou os sócios

da Airbus para fazer parte de um

estudo de desenvolvimento que
excluiria o consórcio europeu, co-

mo entidade aglutinadora de inte-

resses. A Airbus, agindo em seu

nome, está tentando atingir os

parceiros atuais da Boeing no Ja-

pão. O consórcio europeu ofere-

ceu uma sociedade a três fábricas

japonesas para participarem no

projeto de uma aeronave para 800

passageiros. A oferta incluiria os
riscos financeiros do empreendi-

mento, mas daria direito de parti-
cipação nas decisões gerais do

projeto. Segundo o construtor eu-
ropeu, o mercado para um avião

dessa categoria alcançaria 727
unidades cm todo o mundo, entre
os anos 2001 e 2011.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
36570 — VIÇOSA — MG — BRASIL

COMUNICADO
Considütondo as dificuldades dos candidatos aprovados no Vestibular'93, de compareci
menio à UFV nos dios 18 e 1 9. para a efetivação da matricula, decidimos:

1 Prorrogar o periodo de matricula da 1 ¦' chamada até o dia 26 de fevereiro do

2. Efetuar a 2a chamada para preenchimento das vagas dos desistemes. no dia 1 de
março.

Viçosa. 17 de fevereiro de 1993
(a.)Carlos Augusto de Alencar Fontes

Pró-Reitor Acadêmico

Laboratórios na mira de Clinton
¦ Até o final do ano, governo americano pretende controlar os preços de remédios
TKODOMIROURAGA

Corrospondonto

WASHINGTON — A indústria dc

saúde recebeu sua primeira pança-
da do presidente Bill Clinton, no

pacote divulgado quarta-feira á

noite, que determinou uma redução

de USS 60 bilhões nos pagamentos
do governo a hospitais c médicos,

nos próximos cinco anos, referentes

aos programas oficiais de saúde, o

Medicare e o Medicaid. A segunda

pancada, que será muito mais dolo-

rosa, será dada no final do ano.

quando o governo pretende con-

cluir a ampla reforma no sistema dc

saúde que está sendo coordenada

pela primeira-dama Hillary Clinton

e poderá incluir o controle de pre-

ços de remédios.

As indústrias de remédios serão

diretamente afetadas pelos cortes

de quarta-feira, que forçarão os

hospitais a promover uma forte rc-

duçào nos gastos com medicamen-

tos, cujos elevados preços fizeram

dos laboratórios o inimigo número I

do presidente americano. Em con-

seqüência dessas medidas e dos ru-

mores sobre as outras que estão por
vir, as cotações das indústrias lar-

macêuticas foram as que mais per-
deram o valor nesta semana, na

Bolsa de Nova Iorque. Apenas na

terça-feira, quando a Bolsa caiu 83

pontos, as ações dos grandes labo-

ratórios desvalorizaram entre

2.625% e 5,235%, que foi índice de

queda das ações da Intel.

A secretária de Serviços Huma-

nos e de Saúde, Donna Shalala, e o

diretor de orçamento da presiden-
cia, Lcon Panetta. disseram que os

cortes de gastos previstos no plano
econômico foram as primeiras dc

muitas medidas que serão adotadas

pelo governo para colocar os custos

com saúde sob controle. Uma das

propostas estudadas pela comissão

que prepara a reforma de saúde é

estender ao setor privado a tabela

dc preços pagos pelo governo a mé-

dicos e hospitais por serviços pres-
tados aos programas oficiais de

saúde. A comissão estuda mecanis-

mos para controlar os remédios.
"Os 

praguejamentos dc Clinton

contra os chocantes preços dos re-

médios na semana passada prova-
velmente se mostrarão como os pri-
meiros de uma série de ataques ás

companhias farmacêuticas nos pró-
ximos meses", previu o jornal Wall

Street Journal, o porta-voz da co-

munidade financeira americana, re-

ferindo-se à acusações do presiden-
te. de que a indústria dc remédios

do país estava 
"lucrando 

ás custas

de nossas crianças".

Washington — Rcutoi

EUA podem definir em

93 negociação no Gatt
MARLlSriILHKSCA

Correspondente

GENEBRA— A ano de 1993 será

o do Gatt (Acordo Geral de Tarifas

e Comércio)? Depois de tantos en-

cerramentos frustrados da Rodada

Uruguai — acordo para a liberali-

zação do comércio internacional —

o Gatt volta a viver a expectativa

de um desfecho para as negociações

que começaram há mais de seis

anos. O que falta é o sinal verde dos

Estados Unidos, hoje identificado

como o responsável pelo bloqueio.
"Agora 

trabalhamos sob duas

incógnitas: se a nova administraçào

americana quer realmente terminar

a rodada e, se for o caso, se terá

flexibilidade para reduzir suas de-

mandas no projeto dc ata final",

disse o embaixador Celso Amorim,

chefe da delegação permanente do

Brasil em Genebra, reconhecendo

que o presidente dos EUA. Bill

Clinton, ainda não deu qualquer
indicação de que pretende fechar o

acordo a curto prazo.
Ao contrário, Washington tem

demonstrado que está interessada

em preservar os interesses de suas

indústrias.quc contam com forte

lobby no Congresso, de maioria

democrata.
"O 

aço, por exemplo, pode ser

uma advertência ao que estariam

sujeitos outros setores negociados

na rodada. Os americanos eslào

tentando introduzir várias mtidan-

ças na solução de controvérsias e

regras antidumping e o sinal é bas-

tante claro", pensa o representante

brasileiro.

Representação — Na terça-

feira passada, o Brasil queixou-se
no Conselho do Gatt da decisão

dos EUA em sobretaxar as expor-

tações de alguns produtos do aço

brasileiro alegando prática de sub-

sídios e dumping.

O governo brasileiro classificou

a iniciativa de protecionista para
com as pouco competitivas indús-

trias de aço norte-americanas.
"Nào 

esqueça de que durante a

campanha, Clinton pregou a prote-

çào de empregos no setor de produ-
tos primários."

Acordo não é cumprido

Passados 

seis meses da reco-

mendaçào do Painel de Pe-

ritos do Gatt para que o EUA

reconhecessem a legitimidade da

queixa do Brasil sobre o conten-

cioso de calçados, os americanos

continuam empurrando o pro-
blema com a barriga. Segundo a

interpretação do Gatt. o gover-
no dos EUA deve restituir aos

exportadores de calçados daque-

le país os direitos compensató-

rios que incidiram sobre as ex-

portaçòes de calçados brasileiros

entre I980 e I98l no valor de

USS 140 milhões. Ontem, em

Genebra, durante a reunião do

Conselho do Gatt, o Brasil co-

brou novamente a aplicação da

recomendação dos peritos.

Âs áreas de divergências

Agricultura
Reduzir os subsídios á exportação

em todos os países em 36% (valor)
e 24% (quantidade). Segundo a de-

legação brasileira, este compromis-

so, pelo fato de ter como data-base

o período de I986 a I989. poderá
atingir índices de 60% para paises
como os EUA que aumentaram sig-

nificativãmente a ajuda aos produ-
tores agrícolas nos últimos anos. A

esperança do Brasil é que a dimi-

nuição dos gastos dos outros gover-
nos com subsídios reflita-se em

abertura de novos mercados em se-

tores onde a produção nacional tem

eficiência, como a soja. frango e

suco de laranja e, o mais importan-

te. garanta a competitividade dos

produtores brasileiros no próprio
mercado interno.

Propriedade
intelectual

Estabilidade sob regras multilate-

rais é para a delegação brasileira o

que o país tem a ganhar com a

inclusão da propriedade intelectual

no Gatt. Afinal, como país em de-

senvolvimento, o Brasil não é um

grande criador de novos processos.
Bastante generoso, o Brasil chega

até mesmo a dar mais do que está

lhe sendo pedido: enquanto o Gatt

negocia o reconhecimento de pa-
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Clinton: plano econômico bate forte na industria de saúde do pais

First Boston diz que

tentes nos próximos dez anos. o

Congresso brasileiro está examindo

um projeto onde se prevê proteção
retroativa.

B Têxteis
O Brasil não tem interesse em

apressar a integração (em principio

prevista para um período de dez

anos) do setor de têxteis no Gatt.

Afinal, apesar de grande produtor
de tecidos, fios e vestuário — ex-

portou USS 1,02 bilhão e em 1989).

as importações não sào nada des-

prezíveis (USS 233 milhões no mes-

mo período) e num ritmo crescente.

Mais do que brigar por acesso a

novos mercados, o que o pais quer
é dar dar ênfase às regras de aplica-

çàode salvaguardas e preservar o

produtor interno pouco competiti-

vo.

ES Solução de.
controvérsias
Reforçando o coro dos países em

desenvolvimento, o Brasil nào quer
mais ficar á mercê da Lei de Co-

mércio dos EUA. que impõe san-

çòes unilaterais para países que. as-

sim julguem, estejam prejudicando
as indústrias americanas. O gover-
no brasileiro prega que. em caso de

disputas comerciais, os paises do-

vem recorrer ao Gatt como erga-

nismo multilateral.

NOVA IORQUI; — Num relato-

rio sobre oportunidades de invés-

timentos na América Latina, a

First Boston Corporation assina-

lou qtie a incerteza sobre a politi-
ca econômica do Brasil cria cor-

rentes especulativas no mercado

de valores e que nào existem indí-

cios de uma recuperação firme.

Intitulado Estratégia para Investi-

mentos na América Latina, o do-

cumento afirma que a instabilida-

degerada pelo plano econômico

do presidente Itamar Franco con-

tinua criando altas e baixas espe-

culativas no mercado. O docu-

mento acrescenta que a reforma

fiscal em tramitação no Congres-

so e a reforma cm matéria de

usinas elétricas e nos portos sào

positivas, 
"mas 

nào o suficiente

para resolver os problemas endê-

micos do Brasil"'.

O documento observa que a

inflação é. logicamente, o indica-

dor ao qual mais atenção se pres-
ta e que qualquer aumento signiii-

cativo sobre o índice de janeiro
aumentará as possibilidades de

uni plano de choque, já que o

governo fará qualquer coisa para

ganhar a batalha contra a infla-

çào, mesmo temporariamente.

Nesse meio tempo, comentou,
"nào 

há sinais de uma recupera-

çào econômica e predizemos um

crescimento real dc 2% no Produ-

to Interno Bruto para 1993" no

Brasil. A corporação americana

afirma que oportunidades interes-

santes estào sendo oferecidas na

Argentina e que no México essas

oportunidades sào excelentes.

A First Boston sustentou que
as mudanças de política no Brasil

continuam sendo o fator principal

por trás dos movimentos a curto

prazo no mercado de valores:
"Recomendamos 

uma estratégia

de investimentos cuidadosa", dis-

se o documento, que sugere selo-

res resguardados das mudanças

na política interna. O melhor se-

tor, segundo a corporação banca-

ria. é o das empresas manufátu-

reiras com grande capacidade de

exportação.

SNDICADGRIS INTERNACIONAIS

Bolsas
Fechamento! Variação í Recorde dei Recorde dei

I alta em 92/93) baixa em 92/931

Tóquio

(Nikkoi)1.7.01.M? .+M?.°/o 23.801,18 14.309,411

Nova Iorque

(DowJones) n.d. 
n.d. 3-442;143.136,58

Londres

(FTSE-100) 2.840,0 +M?#?:?7M ?.•.?.??.!?....

Frankfurt

(DAX-30) 1.677,39 .+5,13 |rts 1.-.??.?./.?.7 ?.:*?.9.'.?L.
Hong Kong

(Hang-Seng) 6.170,09 
-16,85 pts 6.447,11 4.301,78

Ontem Anterior

(ene 118,85 119,13
Marco 

1,6370 1,6313

Franco 5,5420 5,5220

Franco suico 1,5055 1,5055

Libra' 0,6878 0,6908

JÚÍ.ZZ. 1508,50 1.557,75
Dólar canad. 1,2572 1,2598

Florim 1,8400 1,8574

Coroa sueca 7,6140 7,5873

Escudo 149,65 " 148,75

Peseta 117,50 117,95

Cruzeiro 18.071 17.840

Peso argentino 0,9901 0,9901

Peso uruguaio 3.720,00 3.720,00

Commodities
(libras port) Ontem Anterior

Café (mar) 9S1.00 924,00

Trigo (mar) 3,66 3/4 3,651/4

Açúcar (mar) 9,00 9,05

Cacau (mar) 897 898

Suco de laranja

(mar) 69,95 68,70

Fonte EFE o UPI (Londres. N Iorque e

OUTO <U$*/onç»-trov)

Ontem Anterior

Nova Iorque

(Handyand
Harman) 330,80 329,95

Londres '" 330,75 
™"WM0

Paris"'"" .."' 331,31 328,87

Zurique 330,70 330,40

Hong Kong 331,05 330,15

Juros
Emisaãol Fecha.) . Oferta I
(90 dios) | mento 

[ j

Tesouro 2,93% n.d.

CD. 2,65% n.d.

C. Paper 3,12% n.d. I

Eurodólar n.d. n.d.

Libor n.d. n.d.

I

Petróleo
(USí/barrií)

Ontem Anterior

Nova Iorque 19,62 19,42

Fonto Franco P--- ¦ < ¦oic-? ; ¦(; tipo Light
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CRISTINA CALMON, com sucursal*

Próximo interlocutor
*T\ próximo economista a ser ouvido pelo presidente
^ Itamar Franco, depois do Carnaval, é o consultor
José Roberto Mendonça de Barros. Dessa vez, o en-
contro não trará qualquer trauma, pois foi sugerido
pelo próprio ministro da Fazenda, Paulo Haddad.
Mendonça de Barros é um dos interlocutores de Had-
dad e vem trabalhando na preparação do projeto de lei
de regulamentação do sistema financeiro. José Rober-
to, irmão de Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-dire-
tor do Banco Central, tem uma empresa de consultoria,
que é considerada como uma das melhores do mercado
pela assessoria do ministro.

:'Mudtoeà;;de i"egras;-''
O consultor de empresas

Leandro Luiz Zancan, diretor

da Coopers & Lybrand Bieder-

mana, Bordasch, alerta que a

tendência do governo de de-
monstrar um certo desprezo

em relação às leis era vigor,
com graves reflexos na econo-

mia, está gerando um clima de
insegurança muito grande en-
tre os empresários. 

"Noto 
que

Imposto de Renda

O presidente da Andima,

Murilo Braga, não concorda

com a tese de artificio conta-

bil, permitido pela legislação

anterior do Imposto de Ren-

da de pessoa jurídica, pelo
qual as empresas compensa-
vam prejuízo operacional

com lucros em operações fi-

nanceiras. Segundo ele, nào é
um artificio, mas sim um di-

reito das empresas.

Comércio exterior
O subsecretário para assun-

tos econômicos do Ministério

das Relações Exteriores, em-
baixador Rubens Barbosa, em-
barcou ontem para o Japão,
onde ficará durante uma se-
mana cumprindo uma exten-
sa agenda, que prevê encon-

tros com empresários,

representantes do governo e
de organismos de cooperação

daquele país. O objetivo é
montar um programa amplo

de negociações na área de co-
mércio exterior e cooperação

técnica. Na pauta de discus-
são está também a possibiii-
dade de se intensificar as ex-

portações brasileiras de suco
de laranja, autopeças, már-
more e granito para o Japão.

há uma suspensão de todo e

qualquer estudo visando invés-
timentos no país, até que se

perceba exatamente o que
pretende o governo e quais
leis vigentes serão respeita-
das. O poder Executivo não
está compreendendo que o
capital requer regras claras e
duradouras e respeito ao di-
reito escrito e vigente." - ?

Diretoria do IRB
O presidente nomeado do

IRB, Roberto Barbosa Lima,
sequer tomou posse no institu-
to e sofre pressões internas e
externas para compor sua dire-
toria. A Fenaseg fez três indi-
cações: Demóstenes Madureira
de Pinho (diretor da Itaú Segu-
ros), Joaquim Santos Filho

(executivo da área de seguros,
no Paraná) e Carlos Alberto
Protásio (diretor da Seguros da
Bahia). Já os funcionários do
instituto — 

que nada têm con-
tra as pessoas indicadas pela
Fenaseg — 

gostariam que as
funções fossem assumidas por
técnicos da casa.

Volta as origens

O 
presidente do BNDES,

Antônio Barros de Castro, vol-
tara a sua casa de origem no dia
2 de março, às 9h30, quando
ministrará a aula inaugural do
Instituto de Economia Indus-
trial da Faculdade de Economia
e Administração da UFRJ, no

prédio da antiga reitoria, na
Praia Vermelha. Castro está li-
cenciado da faculdade.

Protocolo secreto
Por que o presidente Ita-

mar Franco e as montado-
ras nào divulgam cópias dos

protocolos que isentam to-
talmente os veículos popu-
lares (Fusca, Uno Eletronic
e Chevete Júnior) de impôs-
tos federais? Há algum ter-
mo do acordo que nào pode
ser conhecido pela socieda-
de? Por que até agora a dis-
cussào nào ultrapassou as

paredes do Planalto e foi

para a área econômica?

Cor-de-rosa
A IBM acaba de assinar um

acordo com a produtora MGM

que permitirá ao maior fabrican-
te de computadores do mundo
utilizar a grife da Pantera Cor-
de-Rosa em várias atividades

promocionais, como publicida-
de, pontos-de-venda e merchem-
dising. Segundo a empresa, a
Pantera foi escolhida entre ou-
trás marcas porque dá um toque
de humanidade aos computado-
res e remete ao charme e humor.

Tem alemã no samba
Chega discreta-

mente ao Rio ama-
nhà, convidada pe-
Ia prefeitura.
Brunhilder Ringe,
a toda-poderosa di-
retora da maior fei-
ra de máquinas e
equipamentos do
mundo, a Feira de
Hannover. Ringe

chega anônima à
cidade para curtir o
Carnaval e acertar
os detalhes da mos-
tra O Melhor De-
sign da Feira de
Hannover. a ser
montada 

por aqui.
Ainda assim, o ai-
voroço já começou.

A executiva alemã

será convidada es-

pecial do camarote
da prefeitura no
desfile no Sambo-
dromo, o que vai
fazer muito empre-
sário dar uma pas-
sadinha no lugar

para um papinho
muito business e
nada carnavalesco.

A Rede Ferro-

viária Federal invés-

riu USS 1,5 milhão

para informatizar a

gerência operacio-

nal, com o objetivo
de melhorar a ma-
nutenção das loco-
motivas e vagões,

além de controlar os
custos.

O pavilhão oli-
ciai do Brasil na
Expocruz, feira
comercial multise-

torial da Bolívia,

dobrou de tama-

nho e terá em se-
tembro 1.800 me-
tros quadrados. A
expectativa da
Fag Eventos In-
ternacionais, que
está organizando

a participação
brasileira, é que o

pavilhão supere os
USS 60 milhões de
vendas, alcança-

dosem 1992.

• A diretora técni-

ca do Centro de

Orientação e Atua-

lização e Desenvol-

vimento Profissio-

nal, Tércia Maciel

Gomes, criticou a
revogação da Lei

8.200, por acreditar

que a medida preju-
dicará somente as
empresas de peque-
no e médio portes.
Tércia afirma que
as empresas de

grande porte,
apoiadas em deci-

soes judiciais, já se

beneficiaram da lei

e pagaram menos

Imposto de Renda.

Fipe mostra que inflação diminui
Prévia do IPC fica em 25,69%, acusando queda pela terceira semana consecutiva

SÃO PAULO — Pela terceira se-

mana consecutiva, a inflação deu

sinais dc queda em São Paulo, se-

gundo levantamento da Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas

(Fipe) da USP. O índice de preços
ao consumidor (IPC), atingiu

25,69%, referente á segunda qua-
drissemana de fevereiro, com queda
de 0,66 ponto percentual em rela-

ção ao resultado da semana ante-

rior (26,35%).
"Atribuímos 

essa tendência de
baixa do índice à descompressào

dos preços nos setores de alimenta-

ção e vestuário", comentou o pro-
fessor Juarez Rizzieri, coordenador

do índice da Fipe. Segundo ele, o
resultado não deve ser vinculado ao
comportamento da economia: 

"Na

verdade, os preços estão mudando

para baixo porque tinham subido

muito antes". A estimativa dos eco-

nomistas da Fipe é de que a infla-

ção feche o mês na média de 25%.

A taxa dc janeiro foi de 27,42%.

Os números da segunda quadris-

semanasmostram que o item alu-

guel, com 19,54% de variação, teve
o maior peso no IPC, com 1,39%,
seguido de ônibus urbano, com va-
riação de 35,14% e peso de 1,02%.
O índice registrou queda de preços
dos alimentos em geral, bebidas,
artigos de limpeza, higiene e beleza,
vestuário, serviços médicos e edu-
cação. O IPC é apurado junto a

pessoas com renda familiar entre
dois e seis salários mínimos.

D O leite está mais caro a partir
de hoje nas padarias c supermerca-

dos. O litro do tipo C, que era

vendido a Cr$ 7.500, na maioria

dos estabelecimentos, passa a eus-

tar CrS 9 mil. Já o do tipo B, que
custava Cr$ 9 mil, aumentou para
Cr$ 11 mil, com variação de 19%.

O reajuste c calculado pelas coo-

perativas e produtores, que suge-

reni ao varejista o preço ao consu-

midor. O último aumento, dc 25%,

foi em 30 de janeiro.

Luiz Luppi — 10/4/92

IPCA cai em fevereiro

Rizzieri: descompressào nos preços dos alimentos e das roupas

Governo tem superávit

fiscal de Cr$ 2,5 trilhões
BRASÍLIA — O governo conse-

guiu, em janeiro, superávit fiscal de

CrS 2,5 trilhões nas contas públi-
cas. A receita tributária federal

atingiu CrS 52,9 trilhões, apresen-

tando aumento real de 49,5% em
relação a janeiro do ano passado.
Já os gastos ficaram em CrS 50,4
trilhões, 39% reais acima dos reali-

zados no mesmo mês de 1992. Os
números foram divulgados ontem

pelo secretário do Tesouro Nacio-

nal, Murilo Portugal.

Se comparadas a janeiro do ano

anterior, as despesas com o paga-
mento dos salários do funcionalis-

mo público tiveram crescimento

real de 20% no mês passado, moti-
vadas, segundo Portugal, pela im-

plementação da isonomia salarial a

partir de setembro. O crescimento

poderia ter sido maior se se levasse
em conta que. em janeiro, os servi-
dores tiveram aumento de 100%.

Mas como os salários só sào pagos
nos primeiros dias de fevereiro, os
efeitos sobre essas despesas serão
sentidos apenas este mês.

O governo desembolsou em ja-
neiro CrS 17 trilhões para pagar o
funcionalismo público e os encar-

gos sociais, ou 32,13% da receita

total do mês. Em fevereiro, a folha
aumentará para cerca de Cr$ 28
trilhões. Portugal assegura que,
apesar da queda de arrecadação

prevista para fevereiro, não faltará
dinheiro para o funcionalismo.

Orçamento — Como o orça-
mento ainda não foi aprovado, o
Tesouro vem trabalhando com 1/12
dos recursos da proposta orçamen-
tária enviada ao Congresso. Se fos-
se depender desse dinheiro, o go-
verno não teria como honrar a
folha de fevereiro. No entanto, a lei

que reajustou os salários dos servi-
dores garantiu o pagamento, que
pode extrapolar o 1/12.

Para compensar o aumento dos

gastos com o funcionalismo e com
o serviço da dívida, o governo au-
mentou os cortes nos gastos com o
custeio da máquina pública e com

os subsídios. Em relação a janeiro
de 1992, o custeio teve corte real de

27,08%: já as operações oficiais de

crédito caíram 75,63%.

Os juros pagos pelo governo so-

bre os títulos da dívida interna em

janeiro consumiram o dobro de to-

dos os investimentos e gastos de

manutenção feitos pelos órgãos fe-

derais (exceto salários).

BRASÍLIA — Os resultados par-
ciais divulgados pelo IBGE mos-
tram a tendência de queda da infla-

ção de fevereiro. Na última

quadrissemana, o índice de Preços
ao Consumidor Ampliado (IPCA)
ficou 1,22 pontos percentuais abai-
xo do obtido no mesmo perído an-
terior. Esses dados, que mostram a
tendência de queda da inflação, fo-
ram divulgados ontem por determi-
nação da ministra do Planejamen-
to, Yeda Crusius. O IPCA na
última quadrissemana anterior fi-
cou em 26,62%, considerada a co-
leta de preços realizadas na região
metropolitana do Rio de Janeiro e
São Paulo, no período de 15 de

janeiro a 12 de fevereiro.

A ministra, conforme sua asses-
soria, mostrou que a divergência de
tendências entre os vários índices
decorre das diferentes metodolo-

gias de cálculo. Segundo as explica-

ções da ministra, os índices do IB-

GE sào calculados a partir de
informações sobre preços pratica-
tios ao consumidor. Já a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) considera
uma média de índices na qual os

preços praticados no mercado ala-
cadista têm uma ponderação mais
elevada que a dos outros. Mas Ye-
da Crusius identificou outra distor-

ção nos preços do atacado.

E que, de acordo com suas expli-
cações, esses preços são coletados
com a defasagem de um mês, o que
inibe a visualisação dos reflexos in-
diretos na queda dos preços. Essas
são tis razões da tendência de alta
do índice Geral de Preços do Mer-
cado (IGP-M). Segundo os resulta-
dos preliminares divulgados pela
FGV (referente ao período de 21 de

janeiro a 10 de fevereiro), ficou em
21,37% a prévia do IGP-M, quase
três pontos acima da mesma parcial
em janeiro, que ficou em 18,66%.

Telefone aumenta 26,5%
BRASÍLIA — As chamadas tele-

fomeas deveriam subir 26,5% na
terça-feira de Carnaval. Isso por-
que embora o Diário Oficial de on-
tem divulgue que o reajuste entra

em vigor dia 23, o Ministério das
Comunicações informou que o au-
mento de telefone somente começa-
rá a ser praticado quando o Minis-
tério da Fazenda corrigir os
serviços que não foram incluídos na

portaria de ontem.

O Ministério das Comunicações

antecipou também que continuam
congelados em CrS 10.454,88 o pre-
ço da assinatura básica residencial e
em CrS 296,02 o valor da ficha.

Já a assinatura básica comercial

deverá subir para CrS 94.611,00.

enquanto o pulso telefônico deverá
chegar a CrS 368,96 e o minuto de
ligação interurbana passará a eus-
tar CrS 7.793,00, excetuando o adi-
cional cobrado por distância. A
correção de tarifas das chamadas
internacionais ficou em 28,09%,
somando uma correção de 62,19%
neste ano.

O reajuste acumulado dos servi-

ços telefônicos em 1993 é de 85,4%
e dos serviços de telecomunicações
em geral, 76,36%.

Na próxima quinta-feira, tam-
bém devem subir 28,09% os servi-

ços postais internacionais. Com es-
se reajuste, a remessa de''carta
simples de até 20 gramas passará a
custar CrS 20 020.00.

Não é o BMW
que corre muito.

E o mundo que gira
mais rápido ao seu redor.
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 Boletlm Oflclal do SfiMN

SENN - Totais por praça em 19/02/93

Proçn Quantidade Neg.
% Valor

Volumo Total
Bahia - Sergipe - Alagoas
Extremo Sul 92.562.734 211 4.938.425.148.80 0,68
Minas-Esp.Santo-Brasilia 1.290 008.242 1.487 90.654.632.107,02 12,39

113.608.254 552 18.471.696.245,00 2,53
Pernambuco - Paraiba 14.938.000 61 1.873.484.570,00 0,26
Regional 80.106.226 138 3.340.227.128,00 0,46
Rio de Janeiro 6.199.599.695 8.115 609.997.481.036,52 83,40
Santos 66.754.000 30 499.700.120,00 0,07
Sao Pauio 23.865.181 48 1.605.952.050,00 0,22
Tola' 7.881.442.332 10.642 731.381.598.405,34 100,01
Observação: os dados acima estão apresentados computando compras e vendas para permitira identificação da origem das ordens

Resumo das Operações
Mercados
A vista 

Ações 
Direitos
Recibos

Opções De Ações
De Compra

Opções De índices
De Compra
De Venda
Geral

, ;! II ': :f§ii 1.
Quantidade Valor (Cr$) N.Neg
3 411428.636 326.807.821.802,67 4.139
3.374 249.23 5 325.278.995 585,18 3.988

32.182 401 1.116.634.217,49 136
4.997.000 412,192.000,00 15

529.290.000 22.661.777.400,00 1.145
529.290.000 22.661.777.400,00 1.145

2.530 16.221.200.000,00 37
2.130 16.117.700.000,00 33

400 103.500.000,00 4
3.940.721.166 365.690.799.202,67 5.321

indicadores do Pregão
índices Min. Máx. Méd. Ult
Isenn..
Ibv
Ipbv....

42.984
43.620
56.393

46.693
47.179
61.551

45.438
46.074

46.613
47.164
61.546

Evolução dos índices
Dia Ha Ha

Indices Pontos Osc% anterior ummos urn ano
Isenn  46.613 8,6 42.904 30.450 4.822
Ibv  47.164 8,1 43.620 31.112 4.145
Ipbv  61.546 9,1 56.393 42.301 3.794

indicadores Setoriais
IBV _[PBVSotoron  Min Max M6d Ult Min M6d Ult

Bens de consumo.,ComercioFinançasMineraçãoPetróleoOuimica e Petr.ServiçosSid e Metal

84 87317 96543.76349,3532591536 18144 60620 430

07.93420.17349 44751 5602868340.35248 51121.570
Mercado à vista - Maiores altas
Titulo Tipo DBS Ultima Osc.
' Telerj ON 269.00 *-40,85* Cat teopoldina AN G 30,50 +32,61Eletrobras ON 1.700,00 + 25,93Orion PN G 15 000.00 *-25.00Arthur Lange PN 5.00 + 25,00Ipiranga Rel PN 280.00 +24,17Vilejack BN G 3.52 *-23,51'Telerj PN 365,00 -r 21,67Tolebras Prt ON 200,00 +21,58Teka Tecelagem PN 14,60 -' 20.66(') - Empresas pertencentos a carteiro do índice SENN.
Mercado à vista - Ações mais
negociadas por volumeTitulo Tipo DBS Volume
Vale Rio DoceCemigEletrobrasTelebrasSamitriB BrasilLightTelebrasUsiminasTelesp

PNPNBNPNPNPNONONPNPN

62.291.567.010,0061.087.829.370,0059 497.423.820.0032 098.096.830,0013 574.529.970.007 16-1908.770,006 6-16 841.500.006.000 059,000,005.860 178.020.005.566.700.000.00

86 801 87 934 7.534 8.129 8.12920.152 19 748 14.294 16.052 15.71446.565 49 447 82 193 91.973 91 97351.057 51.349 92.248 95.378 95.31128.201 28,683 71.216 76.285 76 28538.337 40.352 53.449 58.555 58 55547.617 48.511 55.20-1 62.774 62 60021.184 21.340 34.968 36 031 35.899
Mercado a vista - maiores baixas
Titulo Tipo DBS Oitima Osc.Caemi Minorapao PN 1.050,00 -4,54Bradesco ON E 700,00 -3,44Votec PN 0,31 -3,12Vorolmo PN 27,20 -2,85Unibanco AN 1.360,00 -2,85Toxtil Karsten PN 920,00 -2,12' BelgO Mineira PN 5.000,00 -i [95Eberlo PN G 6,49 -1.66Varga Freios PN 550,00 -0,89

0,00 +0,00C) - Empresas pertoncontos a carleira do indrce SENN.
Mercado a vista — acoes mais
negociadas por quantidadeTitulo Tipo DBS Quantidade
Usiminas PN 755.131 000Baner| PN 579.933.000Cofi ON 410.090.000Cemig PN G 391 884.000Taurus PN 254.201.000B Progresso PN 149 968 000Unipar BN G 137.276.000Cat Leopoldma AN G 112.589 000Telebras PN 83.413.000Valo Rio Doce PN 66 928.000

Mercado à vista ? lote

Títulos tipo DBS

Proco om Cr$ por <¦ Abe Xtal ANAcesita ON -EAccsita PN -EAcosita Prt ON -EAccsita Prt Lei ON -E . .Acos Viilarps PN-G-....Agralu PNAhpar PNAlpargatas ONAracruz ONArte» PNArthur langePNH B Amazônia ONB Amorica Sul PN -G- ..D Brasil ONB Brasil ON --DB Brasil PN ...B Brasil PN -DB Cred Nacional PNB Economico PNB Nordeste ONB Nordeste PN

OfortasQtd. Foch. Mix. Min. M6d. Osc. Compro Venda I.L N°Ano No<j.
IffiO 1150,00 1500,001000 5000,00 5000,00 5000.00 5000,00 - 100,00 12101,00 2400,006000.002400.003900,00 5000,003000 110,00 110,00 11000 110,00 - 110,00 1100000 11,40 11.40 11,40 11.40 EST 11,40 13148 11650,008000 31500,00 31600,00 31500.00 31525,00 0.32 31500,00 32000,00 139,60 420,015-1000 5,00 5,00 4.00 4,07 25,00 5,00 249,69 2102000 225,00 225,00 224 00 224,50 14.80 197,00 246,70 25000000 8,00 0,00 0.00 8,00 12,68 8.00 8.50 149.81 65960 000 225,00 225,00 199,00 211,21 17.80 220,00 225,00 163,16 4617 058000 43.00 43.00 29.99 32,35 41,00 -4830946 000 249,97 250.00 210.00 231,53 19,03 240,00 249,97 16492 18015.112000 40,00 49,00 31,00 37.35 - 48,00 60,00 - 63667 000 155,01 155.01 155,01 155.01 • 155,01 165,40 1250000 170,00 170,00 165,00 168,00 3,66 170.00 180,00 1/8,36 5

B Prog'esso ON 355000 2,01 2,01 2,01 2.01B Progresso PN 149.968.000 1.39 1.39 1,22 1,32 12.10BRealPN 5000 2810,00 2810 00 2010 00 2810,00Bamerindus ON 3 710000 300,00 300,00 300,00 300,00 ESTBamerindus Part ON.... 3 779.000 230,00 230 00 229,99 230,00 ESTBamerindus Seg ON.... .Bamerindus SegPN..,.. 2.176000 235.00 235.00 23200 232,14 1.29Banerj ON 821 000 0 69 0.69 0,69 0,69 18 9/Banetj PN 579 933 000 0.74 0.78 0.71 0,73 10 45BanesePN 1000 000 5,00 5.00 5,00 5,00Banespa ON E~ 799000 112,00 120.00 110.00 116,79BanespaPNE- 4070.000 128.00 130.00 115,00 124,97 11.30Banostado ON •Banestado PN 2 590000 14.95 14.95 14.96 14,95Banestado Prt PNBanestes ON E-Banestes Pr! ON E- ....Banorte ONBanrisul ONBanrisul PNBaptista Silva PNBatbara PNBarretto BNBelgo Mineira ON.Bolgo Mineira PN .... .6*ip»ato PNBomge ONBemgo PNBescbaiKo BN E-0'c Caloi BNBiobras ANBombril PNBradesco ON E-Bradesco PN E-Brahma ONBrahma PNBrasilit ONBrasmotor PtiBrumadinho PN -G-
I Cjemi Mi.ieracao PNCat leopoidina AN -G-

Cbv-Kí f.VxanicPN -G..
Ct-m g ON -G-
CeminPN-G-CerjONCesp ONCesp PN  .Cevai ONCevai PNCibran PNCimaf ONC'quine Petroq ANColapPNCotdex Krrgof PNContabPNC-inpart PN-G-Cônsul PNE-Copas PN 

28,0057,00
1,352810,00

0.570,73400112,00126.5014 0014.2513505.504,705100.0023,0023.00

102,55 11,39 156,76 40152,73 1305,00 159.58 6129,53 5245,00235.00 155,39 5186,48 20,74 173,80 5325000 1141,84 11128,00 139,71 49
14,95 182,76 4

22000 3000.00 3000,00 3000.00 3000,00 - 213.81
30.0030000 74,00 74.00 74,00 74.00 5.71 68.00 1027,77160000 5955,00 6010,00 5955,00 5982.78 0,76 5955.00 615000 166 18•v.-000 5000 03 5100 00 5000.00 5W7.87 1.95- 5100.00 1444960:0000 9 00 9,00 /.51 8.02 20,00 7,;b 9,00 190,9560 000 14 0-D 14,00 14 00 14 00 16,67 10 50 15.00 3218310.00 12,00
60,0050:s000 280.00 280.00 280 00 280.00 3.70 304.3430100455003 000 700.00 720.00 70000 713 33 3.-U- 750.00 199,36507.000 845 00 660,00 775.00 792.98 11 04 800,00 870,00 220.01510000 3711.00 3870 00 3711,00 379941 3 08 3710.00 4000 00 17270580 COO 3449.99 3449,99 3250,99 3375,73 4,55 3300 00 3449.99 168 7820000.00286:00 1500,00 1600.00 1800,00 1800.00 5,88 IBOO.OO 1990,00 191,555.151-..S000 1050,00 1100,00 1050.00 1089,57 4.54- 1100 00 130000 131 18112.589 00 30.50 36.00 24.50 30.19 32.61 30 50 32 50 375031650,00 2100.0061 939 000 92.20 85,00 77,60 82.61 6.06 82.20 63 00 341.08>9! 884 000 159.99 160.10 150 00 155.68 8 64 158.50 159 CO 435 41110.090 000 8.45 8.45 7.70 8.07 9 74 8.45 8.48 486443100,008200,0030.000 99 90 99.90 99 50 99,90 . n0,GO 124,09200 000 125.00 125,00 125,00 125,00 8,70 120.00 135,00 178,6751,00 62,00620 000 8500.00 8500.00 6000,00 8378,72 13.33 7600,00 167 5732 000 13,50 13.50 13 50 13,50 - 13 50 675003 3*0 000 240 00 240,00 226,00 233,72 11,63 540 00 244,00 229.2012 000 25 00 25,00 25 00 2500 • 15.00 25,00 500.004100 0055,0035,iX)0 9600.00 9600.00 9400,00 9417.14 - 9601.00 172 26• £00 COJ'JCCP .520,00 4600 CO 4460.00 4;.!3 2? 1.57 4520.00 4590.00 162,4610.95

126668189

Qtd. Foch. MA*. Min. OfortasOsc. Compra Vunda I.L. N"Ano Nog.
Co3igua PN --EDijon PNDocas ONDocas PNOova PNEberlo ON -G-..
Eborlo PN -G-
Elotrobraa ANEletrobras BNElotrobras ONEletrobras Prt BNEluma PNEinbraco PN E-Ernbraor Ant.PNEstrola PN -G-
F.Guimaraos PNForro Ligas PN -G-
Fortlbras PNFortisul ONFortisul PNFlbam PN -O-
Finor ClFnv-Voiculos PNFrns-Lo ANGrauiotin PNGurgel Motoros PNImbituba ONImblluba PN

3-1000 500,00 500.00 466,00 4/0,00 4/0.00 509 99 • 210 000 2.50 2,50 2,50 2.50 13,64 2/20 2^0 316,45 |• 370.000 000 210 00 210,00 210.00 210,00 • 210,00 240,00 175,00 15,20 6,004,001774 000 6,49 6,60 6,49 6,54 1,66- 6,49 284,34 (i2700,0011846 000 20/0,00 2885 00 2610,00 2723,49 11,67 2851,00 28/0,00 330 51 201305 000 1700,00 1700,00 1400,00 1552,44 25.93 1700,00 388 11 * 31.439 000 2500,00 2500,00 2360.00 23/9,32 8./0 2500,00 32o|o/ 6
351,000 160,00 170,01 156.00 160,94
IMOOO 325,00 325.00 315.00 320.00

290001.000 00050.000
29,0019,0040,00

35,0019.0040,00
29,0019,0036,00

32,3819,0037,04

Inopar PN 7 352,000 0,20 8,35 7,68 7,96 12.18lochpo-Maxlon PN .Ipiranga Dis ON 41 000 180,01 180,01 180.00 180,00Ipiranga Dis PN 4/ 000 240,00 240,00 240,00 240,00 6,6/Ipiranga Pot.ON .Ipiranga Pot PN 20 000 164,00 164,00 164,00 16-1,00 9,33Ipiranga Rot.ON 154 000 221.01 221,01 221,00 221,00Ipiranga Rel PN 8 561 000 280,00 280,00 250,00 27066 24.17Itaubanco PN A- 4 000 6700,00 6700,00 6200,00 6575,00 13,56Itautec PN 15 000 22,00 22,00 22.00 22.00 4,/6J B DuartoON -G-..
J B Duarto PN-G- 600 000 13,00 13,00 13,00 13,00 0,78Joao Fortes ON 23.000 2100,00 2100,00 1800,00 1813,09 -Koplor Weber PN -G 4.000 58,00 58,00 55,00 55 75Klabin PN .¦ Lacosa PNLam.Nac.Motais PN ....Light ONLímasa PNLoj Americanas PN E--Loronz PNI Magnesita ANMagnesita ONMaio Gallo PNMangels PN -G-
Mannosmann ONMannesmann PNMarcopolo ONEG-Marisol PN

300.0012300,00160.0113,00

2.40
18,70 19.00

26,00
1100,00200,001960,001940,008,11700,00181,00
110,00165,00190,00280,006700,0022,1022,0011,801810,0063,0022000.00110.0030,10

226,70
144,8/

161,90173,19148,16

24.0013,00

4297.000 1610.00 1610,00 1470.00 1546,86 14,92 154 K00 1620,0031.0020 000 15500.00 15500,00 14000,00 15125,00 16,54 15500.00110.000 600.00 600,00 600.00 600,0024 14/000 155,00 155,00 149,90 150,56 3.40 153,01 160,00141,00540000 3,60 3,80 3,80 3,80 EST 3,9013.000 241,00 241,00 230,00 230,85 - 241.00 299,0019 356 000 23,00 23,00 21.90 22,62 7,13 22,02 23 938.328000 14,49 14,99 13,20 13.95 6,54 13.50 14,80
Matoc PN 237.000 70,00 70,00 62,00 64,40Mondes Jr ANMondes Jr BN 133,000 350,00 350,00 349.50 349 99MesblaPN .Molal Love PN 37 000 830,00 835.00 830.00 830,14Mineracao AmapaPN. 442 000 51.01 51,01 44,00 48,20Mmupar PN.,Moddata PNMoinho Flum.ONMoinho SantistaON ...Montreal PN -G-
Moto Pecas PN-G-Muller PN -G-
Nacional ON A-Nacional PN A-Olvobra PNOrion PN -G-
Oxiteno PN
Panvel PN -G-
Papol Simao PNPara Minas PN -G-
Paraibuna PNParanapanoma PNPaulista F.Luz ONPordigao PN Perdigão AgroPNPérsico PNPotrobras ONPetrobras PNPotroflex ONPolroquisa PNPettonati PN -G-
Plrelli Cabos ONPirelli Cabos PNPirolli Pnous ONPirolli Pneus PNPolialden PN .Prometal PNPronor ANPronor BNQuímica Gorai PN...Rocrusul PNRefripar PNRhoom PNRiograndonso PN -E..
Riosulonse PNSadia Concordia PN E ...Samitri ONSamitri PNSorgon PNSharp PNSid Informatica PNSolcrrico PNSondotocnica ANSondotecnica BNSondotocnica ONSpringor ONSulamorica Tor ON ....Sultopa PNSuporgasbras ON -G-..

2 000 34500,00 34500,00 34500,00 34500,00

851,0058.00250.00305.00
830,0051.005.60

54500,0042,01

380,0019500,00
57,006,0095.00

11.000 600,00 600,00 550,00 554,5541.000 921.00 921,00 921,00 921.00231.000 901,01 901.01 900,00 900,017.000 8.00 8,00 8.00 8,007.000 15000,00 15000,00 14000.00 14271,4310.000.000 35,50 35,50 35.50 35,50
20.000 370,00 370,00 370,00 370,00

3.946.000 226,10 229.00 225,10 228,6420.479 000 279,00 279,00 249,00 270.347.500.000 4,10 4,10 3,85 4,01

25.000 56000,00 55000,00 50700.00 54268.0025.000 3500,00 3600,00 3370,00 3453,6020.000 320,00 320.00 300,00 310,00
30.000 465,00 465,00 465,00 465,00

9,09
0,34

100,00605.00

25,0010.94

550,00950,00910,008,0014010.00 16000,00
930,00

21,10371,0030,0065,00226,10272,003.9210,005,3026501,00 29000.00

254,64133,63156,73
110,14125,46161,11158.88

75,11
233.32
156.63109.54

155.77173.53185,26133.33396,42161,36
400,00 137,03

70,00230,00289,004.10
169.03520.58167,78

50000 147.00 147,00 147.00 147,00
1.141.000 12489,99 12490,00 11800,00 11897.054.100.000183 0003.000

6,8023,0016,51 23,0016,51
6,8021.5016.51

6,8022,0316,51

Supergaobras PN -G-.. 30.617.000 9,30 9,90 8,80 9.49
n Taurus PN 254.201,000 6,50 6,50 5,66 6,24Tocol.S.JosoON-G-... -Technos ON 1000 860.00 860,00 860,00 860,00Technos PN 1.000 860.00 860,00 860,00 860,00Tecnosolo PN .....Toka Tecolagom PN... 14 400000 14,60 14,60 13,05 14,55

12,24 54001,00 55000,00 198,574,48 3400,00 3900.00 230,246,67 300.00 - 200,4230,01 32,00465.00 - 221,42455.00
170.00 250.00210.00 300,00
430,003,215.26 1,80 2.09 266,660,9927,0050,005.70890.00810,00

0.50EST 147,00 150,00 155.0517200.00
8,04 12200,00 12409.99 149,16EST 6.70 6,80 143,7614,94 22,00 23,00 136,5717.00 - 137,5818000,00

2,35 2,742,352,10500,00500,00
105,008.509,93 9.30 9.50 180.4114,24 6,20 6,50 231.9718000.00

Tokno PNTelebahia BNTolebahia ONTelebras ONTelebras PNTolobras PN --RTolobras Prt ONTolobrasilia PNTolomig BNTelomig DNTolomig ONTolopar ONTolopar PNTelor| ONTolerj PNTolosp ONTolosp PNTêxtil Karsten PNTraio PNTransbrasil PN

9,0014,50370.00

204,76204.76
15.50

140,00
25,59/000 240,00 242,00 215,00 234.40 15,33 239,00 240,00 203.7183.413000 394,00 400,00 360,00 384,81 9,14 394,00 400,00 1/6,294.99/.000 78.00 85.00 78,00 82,49 78,00 82,00135.000 200,00 200.00 200.00 200,00 21,58 200,00 196,07416,0082 000 85,01 85,01 82.00 84,97 5,60 85.00 211,3660.0081.000 81.01 81.01 81,00 81,01 1,26 81,00 - 201,5177.000 890,00 890,00 800,00 861,21 13,96 890,00 185,7999 000 1690,00 1690,00 1620,00 1669.32 2,42 1840,00 1900,00 241,75388 000 269,00 270.00 195,00 252,75 40,85 255,00 269,00 224,68595000 365,00 393,00 320,00 372,67 21,67 365.00 370.00 240,881050,002.006.000 2700,00 2800.00 2600,00 2775,02 2700,00 273,3350.000 920,00 920,00 920,00 920,00 2,12- 940,00 155,4320,0020,00

Varig ON.Varig PNVilojack BN -G-
Votoc PNI Wetzel Fundição PNWhito Martins ON -G-..

B Zanini ANZivi PN -G-

220 0005.482 000
30 869 000

6000

1830,992200,00

Proco om Cr$ mil por açãoB Bardella PN 2.000n Rennor Hermann PN¦ Souza Cruz ON
720,00 720,00 700,00

Emprosas om situação ospocialC Brasília PN  408 000 3,35Loias Horing PNLum S PN  10 000 000Nogam BNVorolmo PN  1 305 000B Total  3411 047.000

.82
27.20

650.00200.00155,00

1.901.00
27,20

750,00 177,05

1.65 11166
303,33

29.95 211,13

257,14184,61
195,02184,16233,05185,47169,23
224,91100.72123,88

Mercado à vista ? fração

Transparana PN - . . . . 550,00Trovisa PN ...... 55 00 64.00Trombmi PN ...... 19 00TuPVPN 100,00HUcar Carbon ON -G- 168000 151,00 152.00 146,00 150,27 3,42 151.00 190.00 162.45 6Unibanco AN 4 000 1360,00 1400,00 1360,00 1380,00 2,85- 1400,00 190.88 2Unibanco BN ...... 1100,01 1200,00Unibanco ON 1,000 1200,00 1200,00 1200,00 1200.00 EST 1110,00 200.47 1Unipar AN -G- 1 000 14,99 14,99 14,99 14,99 10.22 14.11 14.99 175,32 1Unipar BN-G- 137.2/6.000 15,49 15,49 14,60 14,99 9,24 15.30 15,50 167,29 111Unipar ON -G- ...... 12,00
Usiminas ON - . . . . 14 00Usiminas PN 755 131.000 7,89 8,04 7.45 7,76 8.98 7.86 7.89 149,51 148BVacchi PN-G- 12 383 000 0.28 0.28 0.26 0.28 EST 0,29 0.32 215,38 5Vale Rio Doce ON 951000 695,00 695.00 680,00 694,00 0,72 690,01 695,00 113.26 21Valo Rio Doce PN 66.928 000 938,00 950,00 910,00 930.73 5,16 935,00 944.00 127.16 380Varga FroiosPN 3 000 550,00 550,00 550,00 550,00 0.89- 550.00 189.65 1

3,52 3,52 3,01 3,36 23,51 3,01 454,05 20.31 0,31 0,31 0,31 3,12- 0.31 0,33 155,00 37,5056,00 56,00 49,00 51,91 16,38 51.70 56,00 177.40 7750,0011.40 11.40 11,40 11,40 3,64 11,40 14,10 633.33 1

93/93

Titulos Tipo DBS Quantidade PreçoMòdio Valor (CrS) % valor N. doTotal Neg
Preço a cm CrS por açJtoAracruz..B Brasil B Brasil B Brasil B Brasil B Cred Nacional....B ProgressoB ProgressoBamermdusBamerindus Part...Bamerindus Seg....Banespa Banespa BanorteBelgo MineiraBelgo MineiraBradesco Bradesco BrahmaBrahmaCaemi Mineracao..

BNONONPNPNPNONPNONONPNONPNONONPNONPNONPNPN

E-E—

E—E--

960 6.906.25 25 830 000.00 8,2832 594 189.17 490 732.00 0.1574 586 24,19 110 961.39 0,0362.194 200.31 439 492 20 0.1417.815 30.34 237.136,10 0 076800 108.51 86 808.00 0 028343 1,10 377,30388 0,95 349,6010.288 300.00 3.086.400.00 0 9908 920 227,83 2.032.280.00 0 6522.842 232,00 659.344.00 0.211285 77.00 21.945,00 0.007685 62.61 56.587,85 0.018491 4 000.00 1 964 000,00 0 630481 5 240,78 7.761.608,73 2 469651 4 370.69 11 586 706,27 3,7151 372 655,29 899 060.00 0 288201 676,22 2 171 010.00 0 6962.247 2.642.72 5 938 200,00 1 9041.672 2 464,44 4 120 560.00 1 321750 816.66 612.500.00 0.196

NO PONTO

Ti, . Prnço % valor N.. do
Tipo DBS Quantidade MOdio Valor (CrO) Total Nofj

Cat.loopoldjnfl  AN -a- 702 21,87 1,•323.95 ãõõü r~2CornlO  ON -Q. 2 818 61,03 172.001,75 0.055 • 5
£üm|fl  RN -G- 3,829 109,88 420.752.16 0,135 ' 12
£onüul  RN E- 500 0 400.00 4.700.000,00 1,507 1">Ponu  AN 1.013 3.108,89 3 210.480,00 1,030 3Eletrobras  BN 1283 2,612,36 3.351.600,00 1,075 4Elotrobras Prt  BN 800 1.653,00 1.322.400.00 0,424 1Embraor Ant  ON 40 300,00 12.000,00 0,004 1Embroor Ant,  PN 1 208 119,66 144.552,00 0.046 2Fof,lsul  ON 040 24,50 20.580,00 0,007 1por,lsul  RN 760 13,30 10.214.40 0,003 1Ipiranga Dis  ON 000 126,00 100.800,00 0,032 2Ipiranga Dls  PN 660 167,21 110 360,00 0,035 2Ipiranga Rol  PN 520 1/5,00 91.000,00 0,029 1l,nuban(-°  ON A-- 900 5,400,00 4,860.000,00 1,558 1J.H.Santos  PN 639 77,01 49.209.39 0,016 1João Fortos  ON 374 1.400,00 523.600,00 0,168 1UgM  ON 2.404 1.224,30 3.041.380,00 0.975 6Lo| Amorlcanas  ON E- 050 3.517,64 11.490.000,00 3,684 2Lo| Amorlcanas  PN E" 664 2.700,00 8.432 800,00 2.704 IMagnoslta  AN 224 100,00 22.400,00 0.007 1Manools  PN -Q. 4 161.00 644,00 1Mannusmann  ON 1.680 17,03 28.619,76 0,009 3Mannosmann  PN 50 10,00 500,00 1Motal Lovo  PN 096 600,00 537.600,00 0,172 1Mlnoracoo Amapa . PN 500 31,51 15.755.00 0,005 1™llor  pN -Q- 57 385,00 21 945,00 0,007 1
^nc'onal  0N A- 746 705.03 525.955.20 0,169 2Nacional  PN A- 1 208 698,25 843.403,20 0,270 30|vobra  PN 69 560 306,40 10rion  PN -Q. 100 0,00 1.000.000,00 0,321 1Paranapanoma  PN 640 160,30 134.652,00 0,043 2Perdigão Alim  PN 600 17,50 10.500,00 0,003 1PolfoOrna  ON 158 1.303,79 3.366 000,00 1.079 2Petrobras  PN 1.609 0.712,02 02.275.963,25 26,303 17Po,rollox  ON 2 400 2.450,00 5.880 000,00 1.880 3Po!,°Par  PN 300 1.890.00 567.000,00 0,182 1Pirolli Cabos  PN 866 315,00 272.790,00 0,087 1Hocrusul  PN 24 35,70 856,80 1Samllr'  ON 350 6.000.00 5.600.000.00 1.796 t PN 181 2 020.00 2.175.620.00 0.698 1="arP  PN 938 18,84 17.677.98 0,006 3Tolobras  ON 174.743 193,31 33.780.740.62 10,832 58Telebras  PN 80.198 283,20 22.712.774,36 7,283 47Telobrus Prt  ON 500 150.00 75.000,00 0,024 1TtílomiÍJ  AN 561 46,00 25.806,00 0,008 1Telemig  BN 430 72,07 30.993,12 0,010 2Tolomig  ON 1.041 75,89 79.007,52 0,025 2Tolopar  ON 4 597 681,98 3.043.159,90 0.976 7™°Par  PN 7.844 1.317,86 10.337.345,00 3,315 0Tolo'l  ON 3.322 161,07 535.094.66 0,172 0Tolorl  PN 2 804 294,55 825 939,31 0,265 5TolosP  ON 704 1.100,00 062.400,00 0,277 2TolesP  PN 784 1.950.00 1.528.800,00 0,490 2Tr°mb'nl  PN 49 14,70 720,30 1Ucar Carbon  ON -G- 1.423 133,92 190.570,00 0.061 3Unlbanco  AN 304 1.000,00 304.000,00 0,097 1Unlbanco  BN 760 900,00 691.200,00 0,222 1Unlbanco  ON 360 950,00 349.600,00 0,112 1Unlpar  DN -G- 220 15,00 3.300,00 0,001 1Usiminas  PN 1.167 5,47 6.394,50 0,002 2Valo Rio Doco  PN 4.570 748,50 3.427.020,00 1.093 11White Martins  ON -G- 2.350 38,06 89.763,10 0,029 6Proçoo om Crf mil por açãoSouza Cruz  ON 150 120,50 19.425.000.00 6,229 2Emproaao om situação especialC Brasília  PN 60 2,32 139,20 1Tololnvest  PN 376 25.90 0.738,40 0,003 1381.636 31.850.052,87 346
SVIercado de Opções -- 

~

Operações
Preço do Prêmio N°deMd. Títulos Tipo DBS Sérios Eaorc. Quant. Últ Má«. Min. Mód. Valor Ncfl

BB B Brasil PN CDA 260,00 3.200 80,00 80,00 80,00 80,00 256 000.000,00 1CMIGCemlg Pll -G- CDfl 160,00 45 500 59,00 60,00 50,00 55,17 2 510 665 000 00 67CMIG Cemig PN -G- CDT 180,00 1100 54,00 54.00 42,00 48,45 53 301.000.00 5ELET Eletrobras BN CDH 3.200,00 300 660,00 660,00 660.00 660,00 198.000 000.00 2ElET Eletrobras BN CDI 3 400,00 1 470 650,00 650,00 530,00 571,21 839.690 500,00 1 7ELET Eletrobras BN CDJ 3 600.00 500 550,00 550,00 400,00 508.00 254.000.000,00 11ElET Eleirobras BN CDK 3.800,00 260 350,00 350,00 220,01 323,46 81 100 300,00 4ISN índice Senn CDK 42 000,00 10 17500, 17500, 17500. 17500, 175.000 000, 1ISN índice Senn CDI 45000,00 20 15600, 15600. 15600, 15500, 312 000 000, 1ISN índice Senn CDM 48 000, 10 13720, 13720, 13720, 13720, 137 200 000, 1!SN índice Senn CDO 54 000. 220 10100. 10200, 9300,10072.72 2.216 000 000,00 4ISN Indico Sonn CDP 57 000,00 6008850,00 8850,00 3250,00 8475.00 5085000 000,00 6ISN Indico Senn CDR 60 000,00 8007000,00 7750,00 6640.00 7055,00 5644.000 000,00 8ISN índice Senn CDS 63 000,00 4706000,00 6000,00 3250,00 5422,34 2.548.500 000,00 12ISN índice Senn VDR 60.000,00 200 400.00 400.00 300,00 350,00 70000 000,00 2ISN índice Sonn VDS 63 000,00 200 195,00 195,00 140,00 167,50 33 500 000,00 2LAir Light ON CDB 1.800,00 1.500 435.00 445,00 400,00 420.66 631000000.00 7IAIT Light ON CDC 1900.00 440 350,00 350,00 250,00 320,90 141200 000,00 7LAIT Light ON CDG 2.200.00 600 155.00 155.00 155,00 155.00 93.000 000.00 2USIM Usiminas PN CDL 7.50 18 000 2,80 2,80 2,55 2,69 48.500 000,00 5USIM Usiminas PN CDN 8,10 5 000 2,30 2,30 2,01 2,16 10 820 000,00 3VALE Vale Rio Doce PN CDC 1.100.00 6.350 230.00 230,00 208,00 213,48 1 355 601.000.00 29VALE Vale Rio Doce PN CDG 1.400,00 85 650 71.00 74,00 59,00 66,74 5 716.850 000.00 254VALE Vale Rio Doce PN CDH 1 500,00 195.720 39,00 42,00 33,00 37,31 7.303 563.600,00 473VALE Vale Rio Doce PN CDI 1.600.00 148 500 20,00 22,00 19,00 20,31 3.017 338 000.00 246VALE Vale Rio Doce PN CDJ 1.700.00 15 200 10,00 11,00 9,00 9,74 148 148.000,00 12
Posições em 18/Q2/93

Preço do Quant. em Aborto N°doposiçõos PróviaCód Titulo3 Tipo DBSSório Exorcicio Totais Cobortas Titular Lançador ò Vista
CMIG Cemig PN -G- CDP 150,00 10 000 10 000 t 146 49CMIG Cemig PN -G- CDR 160,00 70.160 51.160 41 37 146 49CMIG Cemig PN -G- CDT 180,00 3.000 0 1 146 49ELET Eletrobras BN - CDF 2 800.00 25.000 0 1 2542 56ELET Elotrobras BN — CDG 3,000,00 5.000 5,000 1 2*42.56ELET Eletrobras BN — CDH 3.200.00 600 500 3 2542 56ELET Eletrobras BN - CDI 3.400.00 6 330 3.830 49 27 2542 56ELET Elotrobras BN - CDJ 3.600,00 5.820 5.720 25 2542 56ELET Eletrobras BN VDF 2.800,00 25.000 0 1 2542 56INPR Inopar PN — CDF 9,00 1.000 1.000 1 7 40ISN índice Sonn — CDK 42.000.00 280 0 2 42962,00ISN índice Senn — CDL 45.000,00 360 0 4 42962.00ISN índice Senn — CDM 48 000.00 160 0 2 42962 00ISN Indico Senn — CDN 51.000,00 130 0 3 42962 00ISN índice Senn ... CDO 54 000,00 270 0 3 429E2.00ISN índice Senn — CDP 57.000,00 170 0 5 42962,00ISN índice Senn •» CDR 60.000,00 100 0 2 42962^00LAIT Light ON — CDB 1.800.00 4.670 4.670 3 10 1435 02LAIT Light ON — CDC 1 900,00 1.350 1.330 7 1435 82LAIT Light ON - CDG 2.200,00 3.400 3 400 5 1435 82TESP Telesp PN — CDB 4.000,00 13.700 13.700 3 2659 11TESP Telesp PN -- CDC 4.400.00 3.000 3.000 1 2659,11USIM Usiminas PN — CDL 7,50 93.000 64.900 10 13 7,15USIM Usiminas PN »• CDN 8,10 41.000 14.000 3 7 15VALE Vale Rio Doce PN ~ CDC 1.100,00 56 480 24.614 62 98 899 43VALE Vale Rio Doce PN -CDG 1.400,00 278.310 89.225 206 254 899 43VALE Valo Rio Doce PN - CDH 1.500,00 335.190 103.132 210 165 899.43VALE Vale Rio Doce PN — CDI 1.600,00 225.870 19.370 119 116 899 43VALE Vale Rio Doco PN - CDJ 1.700.00 26.350 5.350 11 II 899^43
Totais por vencimentoAbr 1.235.700 423.901 790 785Total 1.235.700 423.901 790 785
Quantidades efetivas em 18/02/93

(A) (B)lnvor B/A) Encerramonto Aumentos Exerc. VariaçãoCód Títulos Tipo Sórie Totais No Dia % Compra Vonda Docum. Compra Venda do dia efetiva
CMIGCemlg PN CDR 64.500 18.100 28,06 39.700 43.700 0 24 800 20 800 800-CMIG Cemig PN CDT 3.000 0 0.00 0 0 0 3.000 3.000 3 000ELET Eletrobras BN CDG 5.000 0 0,00 0 0 0 5.000 5.000 5 000ELET Eletrobras BN CDI 2.030 850 41,87 1.000 990 0 1.030 1.040 890ELET Eletrobras BN CDJ 1.780 750 42,13 800 1.500 0 980 280 230ELET Eletrobras BN CDK 200 200 100,00 200 200 0 0 0 0ISN Indico Senn CDK 350 250 71.42 300 250 0 50 100 50ISN Indico Senn CDL 740 580 78,37 580 660 0 160 80 00ISN índice Senn CDM 440 410 93,18 410 430 0 30 10 10ISN índice Senn CDN 260 240 92.30 250 260 0 10 0 10-ISN índice Senn CDO 230 200 86,95 210 220 0 20 10 0LAIT Light ON CDC 50 0 0,00 0 0 0 50 50 50LAIT light ON CDG 3.400 0 0,00 0 0 0 3.400 3,400 3 400TESP Tolesp PN CDC 3.000 0 0,00 0 0 0 3.000 3.000 3 000USIM Usiminas PN CDL 39.000 2.000 5,12 6.000 14000 0 33000 25.000 21.000USIM Usiminas PN CDN 10.000 0 0,00 0 0 0 10000 10000 10 000VALE Vale Rio Doce PN CDC 8.330 2 300 27.61 4 330 2 720 0 4.000 5.610 3 580VALE Vale Rio Doco PN CDG 61.560 24.300 39,47 31.380 33.900 100 30.380 27.860 20.680VALE Vale Rio Doce PN CDH249.170 143.040 57,40 173070 174.340 100 76400 75.130 45 000VALE Vale Rio Doce PN CD1155 920 93.100 59,71 108.050 114.500 0 47.870 41 420 26 470VALE Vale Rio Doco PN CDJ 14.450 1.500 10,38 1.750 1.600 0 12.700 12.850 12 600Total 623.410 287.620 368 030 389 270 200 25588023-4640 154.230¦aawwwaiwwMwwwwiiiBiwpiWMMawwiwipiwiBWMWWWiwMBMBwwwwwBWM» miini iii i
M®rcôdo &
Valor diário dos contratos a vencor
Da*a Valor Dota Valor
15-03/93 69.250 000,00 19/03/93 6 904.946.400,0017/03/93 452.620.800,00
^i^~»'f,~fr^Tnrfrfr,Pviwlffrrr-,TitMrrT<; mirimnnn"!!!! im iiwrrmiimniimwiniinii
Fsimfo® d©
Fundos Mútuos de Ações ? (Ronda Variável)

VI. da Cota Rontab. Acum. Patr. LiquidoDenominação OBS CrS No Mõs No Ano CrSAtiva (BJ) 9 122.309,216927 1.195.400.466Bomge do Acoes (MG) 9 85.288,235032 29,42 60,37 13.646.135.603Bozano Simonson-Fundo(RJ) 0 1.037,756174 24,75 50.07 20.301.899.146Capital Market Itau (SP) 6,041017 10,31 56,89 795.477.751.600Chase Exporl (SP)  7 5 894.926680 24,39 32,24 5 611 424.572Chaso Flexmix (SP) 7 142.517,677657 16.02 32.95 10.722.009.838Chaso Floxpar ISP) 7 19.484,745057 20.54 34.64 82.234.890.261Chase Manhattan (SP) 464.090790 20.65 35,64 35.268.938 362Chasè.MInlng S Metals (SP)  7 4.428,810422 23,47 28.33 2 591 474.758Chase Solecl (SP)  7 6 048.860607 15.53 28.67 23 202 505 608Chase Telecomunications  7 3.546,209545 25,11 54,91 3,609 355.195City (RJ)  6 399 766,190000 19,27 84,50 740 486 41 1Economico (SP)  9 274.852525 20,02 53,69 153.902 291,720Fator (RJ) 8 4.226 869.401442 25,47 102,27 10 599.529 719Fundo l-SENN (RJ) 1 82.411.401000 10.09 10.09 137.149.205.690Garantia (RJ)  9 115.012,223100 21,62 54,75 200.338 580,110Itauacoos (SP)  9 11 303,181342 24,18 57 11 254.158 589.350Primus (RJ)  9 12.637,690409 23.77 95,22 4.544 496.191
Fundos PAIT

Volor do Cota Rontab. Acum. Potrimonlo Liq.Denominacao Obs CrS no Mea no Ano CrSBVRJ-Elite (RJ) 8 129,681158 16.56 41,95 8.510 496 393
Tcdas as inlormacoes constantes dessa relacao sao de responsabilidade exclusiva dos administradores doslundos.
01)Poslcao em 01/02/93 06)Posicao om 12/02/93 07lPosicao em 15/02/9308)Poeicao em 16/02/93 09)Posicao om 17/02/93

Agora o limite do seu Cartão Verde Banco 24 horas pas-
sou para Cr$ 1.550.000,00 diários. Com seu Cartão
Verde Banco 24 horas você saca a qualquer hora do dia
ou da noite. O Banerj está sempre acordado. Assim,
vocô pode dormir tranqüilo.

BANERJ Banco 24 Horas
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Noticiário doSENN

Empresas negociadas
em CrS mil por ação

Por possuírem preços acima de CrS 100.000,as empresas abaixo relacionadas iem suas açõesnegociadas, no Sistema Eletrônico de Negocia-
ção Nacional, cm milhares de cruzeiros poraçào:
Código Fm presaANTA Anlurctica
ANTM Antarctica MGARNO Arno
BBV Banco Boavista
BDLL Bardella
BFB Banco Francês

e Brasileiro
CAUE Cimento Cauê
CCC Camargo Corrêa
CRUZ Sou/a Cruz
MONA Monark
RHE Renner Hermann

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relacionadas
passam a ser negociadas da seguinte forma a
partir do pregão de quinta-feira:Ipiranga Dis (DPPI) — ações nominativas ex/dividendo (CrS 11 por açào, já corrigido tnone-tariamente, pela TR estimada, até 15/03/93, datadeterminada como inicio de pagamento).Ipiranga Pet (PTIP) — ações nominativas ex/di-videndo (CrS 9,10 por açào, já corrigido mone-tariamente, pela TR estimada, até 15/03/92. datadeterminada como inicio do pagamento).Ipiranga Rcf (RIPI) — ações nominativas ex/di-videndo (CrS 8,20 por ação, já corrigido mone-tariamente, pela TR estimada, até 15/03/92, datadeterminada como inicio do pagamento).Panvel (PAN) — ações escriturais ex dividendo
(CrS 0,64 por açào).
Usiminas (USIM) — ações escriturais ex/divi-dendo (CrS 0,11 por ação, a ser corrigido mone-tariamente pela variação da UITR de 31/12/92até a data do pagamento).E, desde ontem, estão também em vigor asseguintes:
Acesita (ACES) — ações nominativas ex/subs-criçào de debêntures.
Cosigua (COSG) — ações escriturais ex/direitode prioridade de subscrição (na proporção de29%, ao preço de CrS 410,00 por açào).Gerdau (GERD) — ações escriturais ex/direitode prioridade de subscrição (na proporção de30%, ao preço de CrS 870,00 por ação).Riograndense (RIOG) — ações escriturais ex/di-reito de prioridade de subscrição (na propor-ção de 28%, ao preço de CrS 650,00 por açào).
Comunicados da BVRJ

Mercado de capitais tem
curso de pós-graduação

Estão abertas as inscrições para a quartaturma do Curso de Pós-Graduação em Mercadode Capitais e Mercados Futuros, que terá iniciono mès de março de 1993. Promovido pela BolsaBrasileira de Futuros/Bolsa do Rio e a Faculda-de Cândido Mendes, o BBF-Master CândidoMendes tem como objetivo desenvolver e am-
pliar a perspectiva em administração e negóciosde executivos de alto nível.

O BBF-Master/Cândido Mendes-Centro temoito meses de duração e desenvolve as seguintesáreas de estudo: o mercado bursátil nacional einternacional; administração financeira; ambien-te político, social e econômico; recursos humanos
,'c marketing; administração de instituições finan-cciras; simulação do mercado financeiro (businessgame). As aulas são de segunda a quinta-feira,

das 18h30 às 21 li30. Maiores informações podemser obtidas na Rua da Assembléia, 10, saia 307,
telefones 224-8622, ramal 223 (Faculdade Cândi-do Mendes) ou 271 -1086 (BBF).

Corretoras registram
operadores e auxiliares

A Bolsa do Rio recebeu da Mllbanco CCVS/A pedido de registro de Haroldo José dosSantos Filho eomo operador de pregão júnior.O pedido pode ser impugnado por qualquercorretora, por escrito e fundamentadamente, atéo próximo dia 6 de março. A Marlin S/ACCTVM solicitou o registro de Ademir Ramosda Silva, como auxiliar de pregão, podendo o
pedido ser impugnado até 09/03/93.'
Informações da CLC

Acionista da Marvin opta
por conversão até 26/02

A Câmara de Liquidação e Custódia informa
que está recebendo, até o dia 26 de fevereiro, assolicitações para conversão de espécie (ordinária/
preferencial) das ações da Ficap (FCAP), detidas
pelos acionistas da incorporada Marvin (MARV).

Taxas de aplicação das
margens de garantiaSão as seguintes as cinco últimas taxas deremuneração das margens de garantia deposita-das na Câmara de Liquidação e Custódia S/A:dia 19 —12,44%; dia 18 —37,42%; dia 17—37,66%; dia 16—37,67% e dia 15—37.61%.

Exarcicio do direitos

Cosigua eleva capital
social com subscrição

A RCA da Cosigua (COSG), realizada 11a
quinta-feira, aprovou o aumento do capital so-ciai para CrS 641.754.960.913,42, mediante aemissão pública de 372.778.574 ações ordináriase 745.557.148 preferenciais, ao preço unitário deCrS 410, com pagamento à vista.

Os atuais acionistas poderão exercer sua
prioridade na subscrição no prazo de 12 dias,contado da data da primeira publicação doanúncio do início da distribuição, na proporçãode 29% sobre as ações possuídas cm 18/02/93,observada a espécie.

A subscrição será efetivada através do bole-tini de subscrição, que será enviado, via postal,pelo Banco Itaú S/A. Os boletins deverão serentregues em qualquer agência do referido ban-co. As ações não subscritas no prazo estipuladoserão objeto de distribuição pública.Os títulos resultantes da subscrição terãodireito a dividendo integral referente ao exerci-cio de 1993, mas não participarão dos relativosao exercício encerrado em 31 /'12/92.
Norma:
Ações escriturais: desde 19/02-92 ex/prioridadede subscrição.
Observação: a codificação da negociação nomercado à vista é COSGON-E e COSGPN-E.

Acionista da Riograndense
vai subscrever novas ações

liin reunião realizada no último dia 18. osconselheiros da Riograndense (RIOG) autoriza-ram o aumento do capital social para CrS534.096.723.660, através da subscrição de236.757.569 ações ordinárias e 473.515.138 pre-ferenciais, todas escriturais e sem valor nominal,ao preço de CrS 650 cada uma.
Os direito de prioridade á subscrição poderáser exercido pelos acionistas no prazo de 12 dias,contado a partir da primeira publicação doanúncio de inicio de distribuição, mediante aentrega do boletim de subscrição em qualqueragência do Banco Itaú S/A. A proporção para ocxcreicio do direito dc prioridade será de 28%sobre os títulos possuídos no dia 18/02/93, ob-servadas as espécies. As eventuais sobras serãoobjeto de distribuição pública.
As novas ações não têm direito sobre os divi-dendos do exercício de 1992, mas participam inte-

gralmente dos referentes ao exercício em curso.

Norma:
Ações escriturais: desde 19/02/92 ex/prioridadede subscrição.
Observação: a codificação da negociação nomercado á vista é RIOGON-li e RIOGPN-E.

Gerdau aumenta seu
capital e emite títulos

O capital social da Gerdau (GüRD) foi eleva-d o de CrS 36.822.086.000 para CrS312.458.809.400, conforme deliberação da RCA de
quinta-feira passada. Em conseqüência, serão emi-tidas 105.607.940 ações ordinárias e 211.215.880
preferenciais, a serem subscritas ao preço unitáriode CrS 870, com pagamento á vista.

Os acionistas podem exercer o direito de
prioridade á subscrição 110 prazo de 12 dias.contado da primeira publicação do anúncio doinício da distribuição, na proporção de 30% dasações possuídas no dia da RCA.

As ações provenientes da subscrição nãoterão direito aos dividendos do exercício de1992, mas farão jus a dividendo integral doexercício social iniciado em 01/01 /93.Normu:
Ações escriturais: desde 19/02/92 ex/prioridadede subscrição.
Observação: a codificação da negociação no nier-cado à vista é GERDON-E e GERDPN-E.
Assembléia a realizar com norma

Souza Cruz quer propor um
dividendo de Cr$ 2.778,50

A Souza Cruz (CRUZ) marcou assembléia
geral ordinária para o dia 9 de março próximo,ás I6h, na Rua da Candelária, 66, a fim deaprovar as demonstrações financeiras do exerci-
cio de 1992, com distribuição, a partir de 22 03/93, de dividendo no valor de CrS 2.778,50 poraçào, a ser corrigido.

Os acionistas também vão deliberar sobre o
aumento do capital social para CrS7.549.264.232.755,43, mediante correção de sua
expressão monetária, sem emissão de novas ações.
Norma:
Ações escriturais: a partir de 10/03/93 ex/divi-dendo.
Observação: a codificação da negociação 110mercado à vista será CRUZONE-.
Assembléias a realizar

Vilejack vai aprovar o
aumento do capital social

Com o objetivo de aprovar o aumento docapital social e a conversão de debêntures cmações, a Vilejack (VLJK) realiza assembléia ge-ral extraordinária às lOh do próximo dia 8, nasede social.mmmmrnmmmmmmmmm
Assembléia realizada

Acesita lança debêntures
conversíveis no mercado

Na assembléia geral de preferencialistas eAGE do último dia 10, a Acesita (ACES) auto-rizou o lançamento de debêntures conversíveisem ações e reformou o estatuto social.
Empresas & Mercados

Petrobrás lançou eurobonds
no valor de US$ 110 milhões
Por intermédio de um sindicato de bancosliderado pelo Salomon Brothers/Banco do Bra-sil, a Petrobrás (PETR) fez o lançamento, na

quarta-feira, de eurobonds no valor de USS 110milhões, numa operação que marca a reaberturado mercado internacional de capitais, depois de
grandes dificuldades de natureza conjuntural
enfrentadas por empresas brasileiras, para colo-cação de papéis naquele mercado.

O lançamento foi em Londres e a dispersão
geográfica da colocação atingiu investidores daEuropa, Ásia e América Latina. O mercadoapresentou-se muito demandado e o preço esta-va em ascensão, demonstrando uma ótima re-ceptividade aos títulos emitidos pela Petrobrás.

Ámelco dá explicações
sobre sua concordata

Atendendo solicitação da Bovespa, a Amei-co (AMLC) esclareceu que o processo de levan-lamento da concordata continua em fase de
processamento.

Celulose Irani pagou
parcela de concordata

No dia 30 dc dezembro passado, a Celuloselrani (CEI) depositou em juízo o valor da segun-da e última parcela dos créditos sujeitos á con-cordata. No momento, estão sendo tomadas as
providências para o levantamento definitivo daconcordata.

Raciinec tem oferta de
aquisição dos títulos

O acionista controlador da Raciincc
(RCMC), Simào Brayer, está propondo, atravésda Racipar Empreendimentos e Participações
Lida., a aquisição da totalidade das ações daRacimec cm circulação no mercado, ao preçounitário de CrS 856,40, na data base dc 10/02/93, com integralizaçào á vista. Esse preço seráatualizado monetariamente até a data do seuefetivo pagamento.A oferta é feita cm virtude do cancelamento
do registro de que trata o artigo 21 da Lei6.385/76, tem caráter irrevogável e vale por dois

anos, enccrrando-se em 18/02/95. Os interessa-dos deverão dirigir-se à Avenida Rio Branco, 26,14" andar.
Cimento Cauê confirma
o faturamento de 1992

Com relação à noticia veiculada na Imprcn-sa, onde constava que o faturamento de 1992alcançou US$ 140 milhões, a Cimento Cauê(CAUE) esclareceu que o valor do faturamento
publicado surgiu dc consulta dos jornais sobre oinvestimento que a empresa está realizando, emfunção de publicidade feita pelo BNDES, sendo
que o contrato de financiamento será assinadooportunamente.

IX* acordo com a Cimento Cauê, o referidoinvestimento, bem como o valor do faturamentodo exercício de 1992 correspondem, aproximada-mente, á informação divulgada e constarão dasdemonstrações financeiras a serem publicadas.
Pacaembu já elegeu os
integrantes da diretoria

A RCA da Pacaembu (PACB), realizada noúltimo dia 17, elegeu os integrantes da diretoriaexecutiva, lendo sido reeleitos, para o períodode um ano, Tomo Hirozo (diretor presidente),Yonskichi Kato (diretor vice-presidente) e IwaoKato (diretor superintendente e relações com omercado).

Demonstrações financeiras recebidas pela Bolsa do Rio
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Sóries autorizadas a negociar ®m ©jpçôaa
A partir do próximo dia 25/02/93, estarãoautorizadas á negociação nos mercados de op-

ções de compra e venda as seguintes séries deativos:
Voncimonto: 19/04/93Comprn Vonda Pro?o daAtivo surio s6rio oxorm'cio
BB ON CDB VDB 220.0CCDC VDC 24O!OCCDE VDE 260,OCCDF VDF 280,0CCDG VDG 300,00BB PN CDNVDN 220.00 CDMVDM 240,00 CDAVDA 260,00 CDBVDB 280,00 CDCVDC 300.00 CDEVDE 320,00 CDFVDF 340,OOBELGPN CDEVDE.... 5.200.00 CDFVDF.... 5.600,00 CDGVDG ...6,000,00 CDHVDH.... 6.400,00 CDIVDI 6.800,00BERJPN CDL II'."'".'.VDL 0.70 CDMVDM 0.75 CDNVDN 0,80 CDOVDO 0,85 CDPVDP 0.90BESPPNE--.. CDMVDM 120,00 CDBVDB 140,00 CDEVDE 160.00 CDGVDG 180,00 CDIVDI 200.00BIA PNA--... CDC '.VDC.... 7.000.00 CDEVDE.... 7.500.00 CDFVDF.... 8.000,00 CDG  VDG ...8 500,00 CDHVDH.... 9.000,OOBRADPN CDHVDH 850,00 CDIVDI 900,00 CD VDJ 950,00 CDKVDK.... 1.000.00 CDLVDL.... 1.050.00BRHAPN CDFVDF.... 3.500.00 CDGVDG ...3.700,00 CDHVDH.... 3.900.00 CDI "]VDI 4.100.00 CDJVDJ .... 4.300,00CMA PN CDCVDC 46.00 CDEVDE 50.00 CDFVDF  54.00 CDGV 58,00 CDHVDH 62.00CMIGPN-G-. CDO  VDO 140.00 CDPVDP 150.00 CDRVDR 160,00 CDS .'VDS 170.00 CDTVDT 180,00 CDUVDU 190.00 CDW  VDW 2OO.OOCOPEAN CDCVDC.... 4,800.00 CDEVDE.... 5.200,00 CDFVDF.... 5.600,00 CDG '.'.'.I'.'.'.'.'.'.'""VDG ...6.000,00 CDHVDH.... 6.400.00CPV1 CDA !!!!!!!'.!!!! 1.300,00 CDB 1.400,00 CDC """ 1.500,00 CDE1.600,00 cdf 1.700.00CVALPN CDEVDE 135.00 CDFVDF 145,00 CDGVDG 155,00 CDH

VDH...VDI....VDB...VDC..VDE..VDF..VDG .VDH...,VDI....VDJ...VDK...VDL...,VDM..VDN...VDA...VDB...VDC..VDE..VDF..VDA..VDB..VDC..VDE..VDF...VDO..VDP...VDR...VDS.VDT...VDC..VDE...VDF...VDG ..VDH...VDI....VDJ..VDK..VDL...VDM.VDN..VDO.VDP..VDR..VDS..VDS..VDU.VDWVDY.VDA...VDB..VDC..VDE..VDF..VDG .VDH..VDI...VDJ..VDK...VDJ..VDL..VDNVDPVDR...VDT..VDU..VDW.VDX...VDK..VDM.VDOVDR.VDT.VDWVDB.VDC..VDE..VDF..

165.00175.00ELETBN... 2.200,002.400,002.600,002.800,00.. 3.000,00..3.200,00.. 3.400,00..3600,00.. 3.800,00.. 4.000,00,. 4.200,00.. 4.400,OOFOOIOB .450,00500,00....550,00....600,00,...650.00F0020B .,....900,00. 1.000,00. 1.100,00.. 1.200,00.. 1 300.00FAP PN..,...240.00...250.00...260,00270,00280.00INPRPN ..8,008,509,009,5010.00ISN36.00039.00042,000....4500048.00051.000.....54,00057.00060.00063.DOOLAITON ..... 1.300.00... 1.400,00... 1.500,00.. 1.600,00... 1.700,00... 1.800,00... 1.900,002.000,002.100.002.200.002.300,00... 2.400,00...2,500,00... 2.600,OOPETRPN.....40,000.00.44,000.00.48,000,00.52,000.00.56,000,0060 000,00.64,000,00..68,000,00..72.000,00PMA PN....240.00260.00280,00300,00320,00340.00PSIMPN....380,00420,00460,00500,00

CDI....CDB...CDC...CDE...CDF...,CDG ..CDH...CDI....CDJ...,CDK...CDL...,CDM...CDN...,CDA...,CDB...,CDC...,CDE....CDF....CDA....CDB....CDC....CDE....CDF....CDO...CDP....CDR....CDS....CDT........ CDC....CDE....CDF....,CDG ...CDH........CDICDJCDK....,CDLCDM...,CDNCDO ....CDPCDRCDS....CDSCDUCDW....CDYCDACDBCDCCDECDFCDG ....CDHCDICDJCDK... CDJCDLCDNCDPCDRCDTCDUCDWCDX...CDKCDMCDOCDRCDTCDW...CDBCDCCDECDFCDG

VDO 540.00RPSAPN CDHVDH.... 4 300.00 CDIVDI 4.500.00 CDJVDJ.... 4.700,00 CDKVDK.... 4.900,00 CDLVDL.... 5.100.00SD11DB CDAVDA 900,00 CDBVDB.... 1 000,00 CDCVDC.... 1.100.00 CDEVDE.... 1 200,00 CDFVDF.... 1.300,00SD21DB CDAVDA.... 2.100.00 CDBVDB.... 2.250,00 CDCVDC.... 2.400,00 CDEVDEJSf2.550.00 CDF....VDF.... 2.700.00SD3IDB CDA  VDA.... 2.100,00 CDBVDB.... 2,250.00 CDCVDC.... 2 400.00 CDEVDE..,. 2.550.00 CDFVDF.... 2.700,00T001TD CDA ........1Z1VDA.... 5.000.00 CDBVDB.... 7.000.00 CDC... VDC.... 9.000.00 CDEVDE...11.000.00 CDFVDF... 13 000.00TESPPN CDLVOL.... 2 000.00 CDPVDP.... 2 400.00 CDT.... VDT.... 2,800,00 CDY...VDY.... 3.200,00 CDAVDA.... 3.600,00 CDB  VDB.... 4.000,00 CDC....VDC.... 4 400.00 CDE  VDE.... 4 8DO.OOTLBRON CDPVDP 240.00 CDRVDR 260,00 CDT  VDT 280.00 CDW....VDW 300.00 CDY.... VDY 320.00TLBRPN CDGVDG 300.00 CDIVDI 340.00 CDK..VDK 380 00 CDM  VDM 420.00 CDO.... VDO 460.00 CDR  VDR 500.00 CDTVDT 540.00 CDW..VDW 580.00 CDY . VDY 620.00USIMPNE..,. CDK ".VDK 7,20 CDLVDL 7.32 CDM JVDM 7.80 CDNVDN 7.92 CDOVDO 8.40 CDPVDP 9.00 CDRVDR 9.60 COSVDS  10.20 CDT  VDT  10.80 CDUVDU 11.40 CDW..,.VDW 12.OOVALEON CDCVDC 700.00 CDEVDE 740,00 CDFVDF 780.00 CDGVDG 820.00 CDHVDH 860.00VALEPN CDA  VDA 900,00 CDBVDB.... 1 000.00 CDCVDC.... 1.100.00 CDEVDE.... 1.200,00 CDF ]"VDF.... 1.300,00 CDGVDG ...1.400,00 CDH  VDH.... 1.500.00 CDI  VDI  1.600,00 CDJ  VDJ.... 1.700,00WHMTON-G-CDCVDC 55,00 CDEVDE 60.00CDF VDF gitfiiCDG VDG 70.00CDH VDH 75,00

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Resumo das operações

Títulos

Lote Padrão
Concordatárias
Direitos e Recibos
Fundos DL 1376 e Cert.Privat
Leilão
Opções de Compra
Fracionário
Total Geral
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
índice Bovespa Mínimo
Das 53 açòos do BOVESPA, 42 subiram, três caíram, quatro permane-ceram estáveis e quatro não loram negociadas.

Qtde Vol. om
(mil) (Cr$ mil)

13.879.716 1.916.323.921
181.933 361.277
18.900 1.002.439
7.020 198.346

217.872 199.370.706
7.311.300 310.573.904

14.437 7.718.579
21.631.179 2.435.549.174

13.102
13.463 ( + 9,2%)
13.500
12.343

Oscilações do Mercado
Osc,

Oscilações do Bovespa

Maiores Ait*«Mícrolab pnLondrimalhas pnJ H Santos pnAço Altona pnTrol pnM«lore» Cíalxa»Cim Itaú onVotec pnMerc.S Paulo pnElebra pnPolialden pn

Fcch.
(%) (CrS mil

açõea)
130.1
100.0
81.8
63,6
62.1
21.016.210.1
10,0
9.0

23,01
240.00200.0018 000.00

060
2.370.00

U.31
530.0027,00
500,00

Maiores Altas
Brasil pnAços Vill pnFNV pnLight onTclobràs onMaiores BaixasBelgo Mineira onAracruz pnbBelgo Mineira pn

Osc.
(%)

21,917.5
15.3
14,8

Fech.
(CrS mil

açòos)
250.00

5 000.00
33,001.650.00

240,00
2,4 6 000,001.7 31 450.00
0.0 5.000.00

Mercado à vista

Colesc ON INT
Celesc PN INT
Cemig ON 
Comig PN 
Corj ON 
Cosp PN 
Coval ON INT
Coval PN INT 
Chapeco PN 
Chapeco Alim PN ..
CiaHeringPN 
Cim Itau ON
Cim Itau PN 
Cim Tocantin ON ..
Cim Tocantin PN ...
Cimepar PNB
Ciquino Potr PNA ..
CotapPN 
Coldex PN
Conpart PN
Const Beter PNB ...
Cônsul PNED 
Continental PN 
Copene PNA
Cosigua PN ES
Cotemmas ON
Coteminas PN 
Credito Nac PN
Crcmer PN 
Czarma PN 

QDHBPN 
Docas PN
DuratexPNED 

a Eberle PN 
EconomicoON 
Economico PN
Elebra PN
Eletrobras ON 191 ...
Eletrobras PNA

Qtd. Abt. Min. Mod. Max. Fech. Osc.
10.000 3.000.00 3.000.00 3.000,00 3.000,00 3 000,00 /10.000 3.100,00 3.100,00 3 100,00 3,100,00 3.100,00 4-47.6

500000 90.00 90,00 90,00 90,00 90,00 f 12,1566 600 000 150.00 150.00 155,87 160,50 160,00 + 8.823 750000 8,30 7.95 8,15 9,00 8,50 -9.6
530000 8.500,00 8 500,00 9.694,91 10 500.00 10000,00 + 23.43.700000 105,01 105,00 105,00 105,01 105.00 + 5,033 900000 125,00 125.00 125.62 130,00 126,00 + 5,010 100.000 11,00 11,00 11,00 11,00 11.00
200000 90.00 90.00 90 00 90,00 90,00 *-5,8

10000 3.300,00 3.300,00 3.300.00 3.300,00 3 300,002OOCO 2.370,00 2.370.00 2 370,00 2 370.00 2.370,00 -21,0
990.000 4 850,00 4 850,00 4 942.93 5 050.00 5 050,00 + 8,6

Títulos

2 000 11999,00 11999,00 11.999.00 11.999.00 11 999.0013 000 10 000.10 10 000.00 10000,02 10000,10 10000,001.000 50 000,00 50 000.00 50.000,00 50.000,00 50.000.00632000
19 400 000
10 000 000

22.000
300.000

80 000 9 602.00
39.000 62,50

1.240 000
1.300000

124.000
310 000

7.000 000
411.000

2 300.000
194 000
45 000

1400.000
200 000
130000

1 670.000
500000
520 000

10.000

15,00
226.00

20.90
61.00

125,00
9.602,00

62,50
4 500,00 4 450.00

519,99 500,00

15.00
240.00

21.00
61,00

125,00

15.00
235,63
20,90
63,27

125,00

15.00 15,00 + 7,1
240.00 240,00 + 8,5
21.00 20.90 -0.4
66,00 66.00

125,00 125,00 -*-4.1

Eletrobras PNB 191  59 880 000
Qtd. Abt. Min. Mód. Máx. Fech. Osc.

Acosita PN ES 
Acesita ON PSO
Aco Altona FN
Acos Vill PN INT 
Agralo PN 
Agrimisa PN 
Alpargatas PN
Amazônia ON
America Sul ON
Amorica Sul PN
Antarct Nord PN
Antarctic Mg PN
Antarctica ON
Aquatec PN 
Aracruz PNB
Arno PN
Artcx ON
ArtoxPN 
Avipal ON 
Bahia Sul PNA
Bamertnd Br ON
Bamerind Par ON
Banorj ON
Banerj PN 
BanospaON 
Banespa PN 
Banorte ON 
Bardella PN
Belgo Mineir ON
Bolgo Mineir PN
Belprato PN 
BescPNAED
Besc PNB ED
BtcCaloi PNB 
Bombrii PN
BradescoON 
Bradesco PN
Brahma ON 
Brahma PN
Brasil ON
Brasil PN 
Brasil Segur CN 
Brasmctor PN
Brumatímho PN

1 Caemi Metal PN- Cbv Ind MocPN

7,80 7.80
1.101.01 1 101,00

195,00 195,00
9,10 9,10'

8.00 -8,00

20 000 2 400,00 2 400,00 2 400.00 2 400,00 2 400.0056 000 2 500,00 2 600.00 2 500,00 2 500.00 2 500,004 000 16.000 00 16000,00 17.500.00 18 000.00 18 000.00490000 4 650,00 4.650.00 4 730.62 5 000.00 5 000,001 116000 110.00 110,00 126.97 127.00 127,00428000 7,80 7,80 7.80
630000 1.100,00 1 100.00 1 100,301.000 195,00 195.00 195.00

2000 000 8.10 8,10 8,35
55 700 000 7.30 7,30 7,55

801 000 6 400.00 6 400,00 6 499,88 6 500,00 6 500,001 000330000.00330000.00330000.00330 000.00330 000.002000 3350QG0.Q0 3 35000000 3375NO0O 34OOWO0O 3 400 0000060000 32.50 32.50 32,50 32.50 32.M63.000 32000,00 31.J50.00 31 «65.08 32000,00 31450.002.000 lOOONOCO 100000000 1C00 00C.00 100000000 1C000WM200 000 20.00 2000 20.00 20.00
30 600.000 20,00 20 00 22.15 25,0017,000.000 50.00 48,00 51,98 55,00

54 000 13 999,99 13999.99 14 000 00 14 000.00 14 000.0088000 300 EX) 3M.00 300,00 300,00 300.0050000 250.00 JS0 00 250.00 250,00
40 000 0,50 0,50 0,50 0.50

4.000 000 0.71 0.71 0.71 0,71
1600 000 113.50 113.50 114 94 1180185 100 000 116.00 116.00 124 13 130,00

63.6
17.5
15.4

/•0,0
? 2.6
13.7
12.6

+ 6,2-1.5
¦1.7

20.00
55.00

250.00
050
0.71

118.01
129.00

11 G

2 000 5 100.00 5,100,00 5 100.00 5 100.00 5 100W4 000 700.000.00 700 000,00 712.500,00 730 000 00 730 000.00
0,00 6000.00
3.00 5 000.00

8.50

190000 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 0
>0.00 5 000.00 5(0C00

3000
111000

23800000
11500000
6 790000

24 060 000

5 000.00 5
8,00

52.00
54.00

280.00
450.00
720.00
780,00

3 530000 200,00
93 720000 213 00

9000 1 911,00
100 000 1 800.00

2.50C
2 000 000 1 050.Í

6.00

800 805 8.50
52.00 52.00 52.00
50.00 53,64 54,00

279.00 286.52 300,00
450.00 457.20 480.00
720,00 741,21 790.00
770.00 820,59 860,00

3600,00 3 820.45 4COOOO
3 350,00 3 423.CO 3 500 00

200.00 21263 21600
205.00 228 84 250.00

1911.00 1 911,00 1 911.00
5 50 5.74 £00

105O.OO 1094.00 1 20000
1800,00 1 826 09 2 00000

52.00
5000

300,00 i
480 03
790.00
850.00

23.2
13.1-7.6

7,2
11.2-2.0

8.9
•0.0
'40

Eletrobras PNB P92 ....
EmbracòONED 
Embraco PN ED
Embraer PN ANT 
Engemix PN
Ericsson ON 
Ericsson PN
Est Bahia PN
Estrela PN INT
EtemitON 

¦ F Cotaguazes PNA
FNVPN 
FerbasaPN 
Ferro Ligas PN 
Fertisul PN 
Fibam PN
Ficap PN INT
Foria Taurus PN 
Frangosul PN 
Fras-lo PNA 
Frigobras PN 

B Gradiente PN
Gurgel PN 
Gurgel Motor ON 

n Horcules PN
r^lguacu Cafe PNA

Iguaçu Cale PNB 
Inbrac PN
Ind Villares PN 
Inds Romi ON
Inepar PN 
Iocftp ma*:on PN
Ipiranga Dis PN 
Ipiranga Pet PN 
líacolomy PNA P 
ItapPN 
Itaubanco PN 
Itausa PN ED
Itautec PN 
J B Duarte ON 
J B Duarte PN 
J H Santos PN 

B Karsten PN
Kiabm PN
La Fonte Par PN
Larn Nacional PN .
UmtSehbePN 
LecoPN
LHJMON

1 250.00
449.99

165,00
700.00

2,48
120.00
210,00
660.00

7,40
224.50
165,00
27.00

1.700,00
1.900,00

630.00
100000 2.450,00

1200.00
1.449.99

162.00
700.00

2,48
120,00
210,00
660,00

7.00
224.50
165.00
27,00

1600,00
1.900.00
2630.00
2450,00

9 925,13 10000,00 10000.00
62,50 62.50 62.50

4 550,00
519,99

1.250.00
1 450,00

165,00
745,10

2.48
130,00
210.00
670.00

7.40
224.50
173,00
27.00

1800,00
1900,00
2.910,00

*-4.1
4.508,87

516.15
1.205.24
1.450,00

163.27
728.75

2.48
125,15
210.00
664,29

7,23
224.50
170,25
27,00

1.775,00
1.900,00
2.758,87
2450,00 2.450,00

4.500,01 +1.1
500.00 /

1200,00 - 9,0
1450,00 -3,3

164,00 4-2.5
725.00 + 5.0

2.48 43,3
130.00 - 9,2
210.00 + 16.6
670,00 r 1,5

7.20 +5.8
224.50 /
173.00 +6.1
27,00 -10,0

1.800.00 4 38.4
1900,00 /
2900,00 + 12,4
2 450.00 +6,55000 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500,00 18 500.00238000 12300.00 12 300,00 12308,82 12500.00 12 50000 16980.000 190.00 175,00 193.65 200.00 200,00 - 25,07 000 142.01 142.01 142,01 142.01 142,01 /300 000 190,00 190.00 190.00 190,00 190,00

2.700 000 192.00 192,00 197,33 210,00 200,00 -*-4.7
71000 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 - 12,14 100 000 14,50 14,50 14,99 15,00 15,00 - 7.118000 5,100.00 5.100,00 5.238,89 5 600.00 5 600,00 + 9.814 600000 27,00 27,00 30,24 31,00 30.51+27.1

6 100000 30.00 30,00 30.21 33.00 33.00- 15.7131000 270,00 270,00 270,00 270.01 270,01 +0,034 500000 13,00 13,00 13 39 14,00 13,00 -r 0.01.842000 20.50 20,00 20,09 20.50 20.00
100 000 38,00 38,00 38,00 38,00 38.00 + 5.532000 1.700.00 1 500.00 1.512.50 1 700.00 1.500,00 -1.3314 400000 5,99 5.80 6.14 6,50 6.30 + 8,6200000 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 - 4,7110 000000 89,00 89.00 89,00 89.00 89.00

15000000 97.00 97.00 97.00 97,00 97.00
30000 95.00 95,00 95.00 95.00 95.00 +5,32 000 1 900.00 1 900.00 1.900.00 1.900.00 1.900.00 - 5.53000 250,00 250.00 25000 250.00 250.00

200 000 8.50 8.50 8 50 8.50 8.50 - 18,08.400.000 15,95 15,95 15.95 16,00 1600+14,2
4 000 000 16.00 16,00 16,25 16,99 16.99 + 6.192000 20,00 20,00 20,00 20.00 20.00-14,2

650000 3120,00
100000 810.00

155600.000
802000
201000
70CD00

2 000
400 000

7.90
700.00
260.00
160,00

5000.00
450 00

3.120.00
810.00

7,80
700,00
240.00
159,00

3 238.31
830.00

7.91
772.34
259.90
161.29

3410.00 3 410,00
850,00 850.00

5.000.00 5 000,00
450.00 460.00920.000 6 100.00 6.100.00 6 561,9680 000 9 800.00 9 800,00 9 800,00 9.800.00 9 800.00

8.00
820.00
260.00
170.00

5000.00
450.00

6900.00

9.6
6.2

7.95 -8.9
81000 - 22.5
240.00 -7.6
170.00 - 6,2

5000,00 +8.6
450.00

6 700,00+ 11,6
600 000 22.00 22,00 22.00 22.00 22,001600000 22.00 22,00 22.00 22.00 22,003 000000 12.50 12.50 12.66 13,00 12,59
10000 200 00 200.00 200.00 200.00 200.00-

9500 000 940 00 925,00 933.32 940.OO 925,00
272 000 22600.00 22600.00 22 76662 22999.99 22999.991000 6.000.00 6.000 00 6 00000 6 000.00 6 000,0020000 35.00 35.00 . 35.00 35 00 35.00116000 34 00 34.00 35,72 36.00 36.00

5000 500 00 500.00 500.00 50000 500,00
8 940000 1 500.00 1 500,00 1 560 69 1 65000 1.650.00^1750CQ 40 00 40,00 40 00 40 00 4000-

Lix Da Cunha PN
Lojas Americ ON INT .
Lojas Americ PN INT .
Londrimalhas PN
Lorenz PN 

B Magnesita PNA
Maio Gallo PN
Manah PN 
Manasa PN
Mangels Indl PN 
Mannesmann ON
Mannesmann PN 
Marcopolo ON 192 
Marcopolo PN ED
Marcopolo PNB 192
Marisol PN 
Matec PN 
Melhor Sp PN
Mondes Jr PNB INT ....
Merc S Paulo PN
Mesbla PN
Met Barbara PN
Met Duque ON 
Met Duque PN
Met Gerdau PN ES
Metal Levo PN
Metisa PN 
Micheletto PN
Minupar PN 
Ml Eletr Aut PN
Moinho Recif ON
Moinho Sant ON 
Mont Aranha ON
Montreal PN 

H Nacional ON 
Nacional PN
Nakata PN
Nord Brasil PN 
Nordon Mot ON 
Noroeste PN 

¦ Olvebra ON 
Olvebra PN
Orion PN 
Oxiteno PN 

u Panvel ON
Panvel PN 
Papel Simao PN INT ....
Paraibana PN
Paranapanema ON
Paranapanema PN
Paul F Luz ON 
PeixoPN 
Perd.gao ON
Perdigão PN 
Perdigão Agr PN
Perdigão Alm ON
Perdigão Alm PN 
Petrobrás PN 
Petrollex ON 
Petropar PN
Petroquisa PN 
Pettenati PN
Pevo Part ON INT
Pirelli Pneu ON
Pirelli Pneu PN 
Polar PN 
Polialden PN
Polipropilen PN 
PortobelloON 
Portobello PN
Progresso PN
Prometal PN 

H Randon PN
Real PN
Real Cia Inv PN ED
Real Cons PNF 
Real De Inv ON ED
Real Part ON
Recrusul PN 
Refripar PN INT 
Ren Hermann PN
Rheem PN
Ripasa PN
Rodoviaria PN 

D SadePN
Sadia Concor PN ED
Sadia Oeste PN 
SalgemaPNB 
Samitn ON 
Samitri Pn

Qtd. Abt. Min. Med. Max. Fech. Osc.
100.000 112.50 112.50 112.50 112.50 112,50 + 0,48 000 15000.00 14.500,00 14.937.50 15000,00 14 500,00 -3.3
30 000 14 500.00 14.500.00 15.016,67 15500,00 15 500,00 +10.7
20.000 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,010 000 590.00 590,00 590,00 590,00 590,00 /5 200 000 150,00 150,00 153,85 160,00 160.00 + 6.61.300 000 4,00 3,90 3,93 4,00 3,90 +0,5

1900.000 65,00 64,00 68,47 70,00 70,004 10,251.000 000 2,70 2.55 2.69 2.70 2,70 «
1.517 000 240,00 235,00 238.52 269.00 269.00 +16,926 200 000 23.00 22,00 22,53 24,70 22,50 + 7,112.000 000 14.40 14,20 14,36 14,50 14.50 -

2 220.000 3 520,00 3 499,99 3 509.92 3.520.00 3 515.00 4 1,8

Títulos

5 000 18000.00 18 000.00 18.000,00 18.000.00 18.000,00 /754 000 2 250,00 2.210.00 2.295.68 2.350.00 2.350,00 '6.8
200.000 1 025.00 1.025.00 1.062,50 I 100.00 1.100.00 »29.4
235 000 50.00 50.00 50.00 50.00 50,00 -

54 000 31.00 31.00 31,00 31,00 31,00 /1 140 000 350,00 350,00 350.00 350.00 350.00116.6
51 000 ÍS0.00 530,00 555.49 560.00 530.00 -10.1
15000 18 510.12 18.510,12 18 836.71 19000,00 19.000.00 + 3,4116 900 000
2000

70000
27.50

350.00
212,00

27.50
350,00
212.00

28,33
350,00
217,71

29,50
350.00
220,00

29,494 10.4
350.00 -
220.00-10,0100000 1.169.97 1 189.97 1.189,97 1.189,97 1.189,97 /8000,000 950,00 880,00 908,65 980,00 980,00 * 8.83.171 000 24.00 21,03 24,62 25,00 25,00+13,6

10 390 000 5,50 5.50 5.76 6.50 6,50 H8.I1 247.000 5,60 5.60 5,60 5,60 5,60 + 2.7101 000 1 350,00 1.350.00 1.385,84 1.420.00 1 420.00 + 5,11.000 46 000.00 46.000,00 46 000.00 46 000.00 46.000.00 -1 000 55000.00 55 000,00 55.000.00 55000.00 55.000,00 * 1,886.000 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
3 000 000 43,00 43,00 40,00 43.00 43,00 -

210 000 920,00 920,00 920,00 920.00 920.00 - 2.23.016 000 905,00 905.00 917,88 930,00 929,00 -*-5.5
10000 2.550.00 2 550,00 2 550.00 2 550.00 2 550,00 -4,0

57.00 57.00 57,00 *-3,65 000 000 57.00 57.00
160 000 3 000,00 3 000,00 3.000.00 3.000.00 3.000,00 4 3,442 000 2.750.00 2.750,00 2.750.00 2.750,00 2.750.00* 14.51000 000 25.00 25.00 25,00 25,00 25,00 /33.100.000 8,10 8,05 8.11 8,50 8,50 4 2,55.000 13000,00 13.000,00 13.800,00 14.000,00 14 000,00+16.61.900 000

611 000
100 000

4.300 000
1900 000
1000 000

63 500 000
18 200 000

38.00
45.00
48.00

370,00
69,00

200,00
220,00
240.00

38.00
45.00
48.00

370,00
69.00

200.00
218,00
240,00

38,00
45.00
48,00

373.37
69,58

200,00
225.89
264.38

38.00
45,00
48,00

380 00
70.00

200,00
230,00
300,00

38,00+18.7
45.00 I
48,00 f 26,3

380.00 -*-4,9
69,00 -2.9

200.00 -11.1
229,50 -4,3
280.01 +- 20,64 000 4.600.00 4.500,00 4.550.00 4.600,00 4 600.00 -4.1

5.100.000 3,54 3,50 3,54 3.60 3,60 /
60.100 000 4.20 3.81 3.95 4,20 4,10 4 6,4100 000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -4,7

5 000 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 + 40,0
2 896 000 25,00 25,00 25.00 25,00 25,00 -

818000 49.000,00 49.000,00 53.505,19 55.500.00 55 000,00-14,5
120 000 3 310,00 3 310,00 3.375,25 3.500,00 3 360.00 +1.5

000 2.700.00 2.700,00 2.700,00 2.700.00 2.700,00 +12.5
20.000 320.00 320.00 320.00 320,00 320,00 -3,0

2.900 000 33,00 30.00 30,69 33,00 31.00 - 6.8
471.000 760.00 760,00 760,08 800,00 800.00 4 10,9
100000 240.00 240,00 240.00 240.00 240,00 +1,6
200 000 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

10000 23000,00 23.000.00 23.000,00 23.000.00 23.000,00 + 15,0
100 000 460,00 460.00 472,00 500.00 500,00 -9.0
460 000 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 - 04

10 000 110,00 110,00 110,00 110,00 110.00 I
4 000 90.00 90,00 90.00 90 00 90.00 I

602 200 000 1.20 1.20 1.22 1.32 1.31 +9,1
105 000 3 21 3.21 3.21 3.21 3.21 -1.9

7 000 210.00 210.00 210,00 210,00 210.00-10.5
140000 2.830.00 2 830.00 2.952.21 3 000.00 2.851.00 - 0.0

8000 3.700,00 3 700,00 3700,00 3 700.00 3 700.00 -1.3
31.000 5 300,00 5 300.00 5,300.00 5.300.00 5.300.00 - 6.0
2.000 16000,00 16.000,00 16 000.00 16.000,00 16 000.00 + 6.6
1.000 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11000,00 11.000,00 -0,0

400 000 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 + 17.6
6 000.000 6.20 6.20 6,62 6.70 6.70 + 13,5

000200 000,00200 000,00200 000,00200 000,00200 000,00 - 17,6
24 000 876,01 876.01 899,00 900.00 900,00 + 2,8

110 000 3 950.00 3 950,00 3.995,45 4 000.00 4 000.00 + 0.0
100 000 130,00 130,00 130.00 130.00 130,00 -

7 000 5 500.00 5.500.00 5.500.00 5 500,00 5 500.00 /
37.700 000 148.00 147,00 149.27 152.00 150,00 -*-1.3

67 000 71,00 71 00 71.00 71,00 71.004 000 000 51.00 51,00 54.00 55,00 55,00 - 7,8
50000 17000.00 17 000.00 17.W0,00 17600,00 17.800,00 + 11.2

360 000 11.700,00 11.700,00 11 761.84 12 450,00 12 450.00 +8,2

Sharp PN INT
Sibra PNC 
Sid Aconorto ON INT .,
Sld.GuairaPN 
Sld.Riogrand PN ES...
Slfco ON 
Sltco PN INT 
SolorricoPN 
Souza Cruz ON
SpringerON 
Sudameris ON
SultepaPN 
Supergasbras PN
SuzanoPN 

B Toba PN 
Teka PN
Tel B Campo ON INT ..
Tel B Campo PN INT ..
Telobahia ON INT 
Tolebras ON I92
Telebras PN I92
Telebras ON P92
TeleinvostON 
Teleinvest PN
Telepar ON
TeleparPN
Telerj ON I92
Telerj PN I92
Telesp ON I92 
Tolesp PN I92
Tex Renaux PN
Tibras PNA
Tibras PNB
TrafoPN 
Transbrasil PN 
Trevisa PN 
Trombini PN 

B Ucar Carbon ON
UnibancoON 
Unibanco PNA
Unibanco PNB
Unipar ON
UniparPNB 
Usiminas PN

B Vacchi PN
Valo R Doce ON I92 ....
Valo R Doce PN I92 
Varga Freios PN 
Varig PN 
Vidr Smarina ON 
Vigor PN 
Vilejack PNB
Votec PN

H Wekel Fund PN 

Concordatárias
AmelcoPN
Caf Brasília ON 
Celul Iram ON 
Celul Iram PN
Curt PN
Farol PN 
Jaragua Fabr PN 
Lum'sPN
MadeiritPN
MicrolabON 
Microlab PN
Pacaembu PN 
Pérsico PN 
Ouimisinos PNA 
Trol PN
Usin C Pinto PN ED

Old. Abt. Min. M<k). MIik. Foch. Osc.
1.900 000 22.00 22.00 22.32 23,00 23,00+11.62.000 000 9.00 9.00 9.00 9.00 9,00

13 000 350.00 350,00 350,00 3M.OO 350.00 +9,350 000 750,00 750.00 750,00 7M.OO 750.00 -4 700 000 620,00 790.00 808.30 820,00 790.00 /36.000 2,300,00 2.000,00 2.157,78 2 500,00 2.500.00+11.130000 720,00 720,00 720.00 720.00 720.00 +0.642 000 16 600,00 16 800,00 16 885,71 16000.00 18 000.00 + 7,180.000155 000,00155 000,00159 555.87160000.01 159,999,49 + 4,52 000 500.01 500,01 500,01 500,01 500,01 I20 000 310.00 310.00 315,00 320,00 320.00+10.3
530.000 100.00 100.00 102.08 110.00 110.00 + 4,7100 000 8,20 8,20 8.20 8.20 8,20 + 7,86000 60000.00 59000.00 59833.33 60000,00 59.000.00 -1000 32,60 32.60 32.60 32.60 32,60 I130 800 000 13,00 12.90 14.14 15,50 15.45 + 25.857 000 501.00 501 00 536.55 540,00 520,05 -0.9

6 000 753.00 753.00 753,50 764,00 754.00 + 0.5100 000 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 /73 200 000 206,00 206.00 235.44 240.00 240.00+14.8
2 930.200 000 366.00 366.00 385.67 398,00 395,00 . 9,1100 000 210.00 210.00 210.00 210,00 210.00 + 40.0300000 37.00 37.00 37,00 37.00 37.00 -

300 000 37,00 37.00 37.00 37,00 37,00 =
114 000 900.00 890.00 897,11 900,00 890,00 + 5,9100 000 1.650.00 1.650.00 1.700.32 1 840.00 1.840.00+14,2430 000 220,00 220.00 249.00 270.00 270.00 + 30,73470000 320.00 320,00 358,84 380.00 361.00 + 24.41 340 000 1,500,01 1.500,01 1 750.30 1 800,00 1.800,00 + 20.018770.000 2.600.00 2600.00 2.735.94 2600,00 2.650,00 f10000 29.000,00 29000.00 29.000.00 29.000,00 29.000,00 I20.000 8.900.00 8 900,00 8 990,00 9 000.00 9 000.00 + 5.810 000 8 500.00 8 500,00 8.500,00 8 501.00 8.500,00 + 3,69 100 000 20.50 20.48 20.50 20.50 20,50 + 2.51201000 22.00 22.00 22,00 22,00 22.00 .1.600 000 64,01 64,00 64,07 65,00 65,00+ 16,03 000 000 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 ¦

8 800 000 155.00 155.00 159.94 160.00 160,00 + 3,220 000 1180.00 1.180.00 1 180.00 1.180,DO 1.180,00 +1,71.920.000 1.650,00 1.647.00 1 649.98 1 550,00 1 650.00 + 6,41630 000 1 245.00 1.240.00 1.255,33 1.300,00 1.300,00 4 7.4100.000 14,00 14.00 14.00 14,00 14,00 + 3.7121 900 000 14,50 14.50 14 95 15.50 15.M 4 8,37419.100 000 7,30 7,30 7.77 8,00 7.80 + 6,81 400 000 0.30 0,30 0.30 0.30 0.30 + 7,11000 000 682.00 682.00 685,80 690.00 690,00 + 2,929 800 000 910,(10 910,00 934.43 950,00 940,00 »56
900 000 690.00 690,00 694.44 700,00 700.00+16,6
340000 2 250.00 2.230.00 2 235.88 2 250,00 2.250,00 + 2.214 000 50.000.00 49 800,00 49.971.43 51 000.00 51 000,00 + 2.420 000 950,00 950,00 950,00 950.00 950,00 + 5,550 000 3,01 3.01 3.01 3.01 3.01 +20,420 000 000 0.31 0,31 0.31 0,31 0.31 -162400 000 7.50 7,50 7,50 7.50 7,50

132 300 000 50.00 50.00 51.12 54.00 54.00 + 10,2
rias

227 000 40,00 40, CO 40,44 42,00 42,00 + 27270 000 5,00 5,00 5.00 5 00 5.00 /1600 009 15.00 15.00 15.38 16,00 16.00 + 23.01.000 000 4.50 4,50 4,50 4.50 4.50+12.5
7 000 28,00 28,00 28.00 20,00 28.00 -6,65 100 000 7.00 7,00 7,10 7,20 7,20 + 2,86.000000 1.50 1.50 1,50 1.50 1.50 + 50.075 000 000 1.82 1,00 1,93 2,20 2.20 + 25,73 030 000 5.30 4,50 4.51 5.30 4,50 -8,11000 30,01 30.01 30 01 30.01 30.01 /1000 23.01 23,01 23.01 23.01 23.01 130.12 629 000 24.50 24.50 24.50 24,50 2 4 50 -1.0259 000 5,70 5,70 5.72 6,20 6.20 + 19 2000 2,00 2.00 2.00 2.00 2.00 I87 000 000 0.56 0,56 0.60 0,60 0.60 + 621000 300 00 300.00 300.00 300,00 300.00 -

Opções de compra
Tltulo Vmic. P. Exerc. Q1d«.
SO™ »» 3(0,00 9K0M)160.00 1X00®Tt,n *» 460.00 139KOS)1(1 50000 smmTtlF"< MSJ latere'fPi seoo sumM

«lK ma 12T600000Telps Atf 62000 4325000»
mumraw 8.10 iciraraWM AM ?a 1WOOC.

*1». «In. Mil. HU. Últ. 0»c.
33.5051,00W.00SOO14COO40 0030.00X3J2.602203.00

33.»51.0064006000140.0040 00290015002JÚ2,123.00

43 0051D0100.0078 00140 0057,0037,5024 002.90250100

4&0051.00
<03651,CD905868.1014000 140,004815223}21.57182237100

54 00350321.002S22.41100

33.3•32,1*15.5+42,1*345lU2165*20.5

«4
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JORNAL DOBRAS!!.

Bolsas registram
i No Rio, o IBV bateu 8,1%, com elevação

maior valorização do ano
|OZ mA.«v,â« a~„U * „.. A.. r^n , ^, ^rt/ ,. ,¦*

VICENTE NUNES

Em ritmo de muita euforia,

acentuada pela comemoração ante-

cipada do Carnaval, as bolsas de
valores registraram, ontem, as
maiores valorizações em um único

dia, neste ano. No Rio, o IBV apre-

sentou repique de 8,1%, nos

47.164 pontos, com volume de ne-

gócios dc CrS

305,2 bilhões.

No pregão na-

cional, o índice
Senn fechou
nos 46.6 16

pontos, sttbin-

do 8,6%, e o
movimento ai-

cançou CrS

365,5 bilhões.

Em Sào Paulo,

o indice Boves- Carlos^eis
pa teve valon-

zação dc 9,2% e as operações to-
talizaram CrS 2,4 trilhões — o
segundo maior volume de 1993.

Com a alta de ontem, as bolsas
voltaram a disparar na liderança

dos ativos mais rentáveis no mês. O
IBV já acumula elevação dc

50,29%: o índice Senn de 50,49%: e

¦li '

o Ibovespa de 52,47% — rentabili-
dades muito superiores à variação
da TR (Taxa Referencial de juros),
de 21,60%, no mesmo período. Na
opinião do presidente da Bolsa do
Rio, Carlos Reis,

o expressivo com-

portamento das

bolsas está liga-

do, principal-
mente, ao pro-
cesso de baixa da

inflação e das ta-

xas de juros, e da

firmeza do presi-
dente Itamar

Franco, de apres-

sar o programa
de privatização.

"A 
nomeação

do novo presi-
dente da Comis-

sào Diretora do

Programa de Desestatização deu
maior tranqüilidade ao mercado e a
certeza de que o governo nào irá
retroceder no processo de venda

das estatais", afirmou Reis. Ele res-

saltou, ainda, que os investidores

estào trabalhando com um cenário

mais otimista para o primeiro tri-

de 50,29% no mês, muito acima da TR de 21,60%, liderando o ranking das aplicações

Juros mem e ° BC defende recursos
meste deste ano, o que já deverá
refletir nos balanços das empresas.
"Há 

um sintoma de que a econo-
mia está, mesmo que lentamente,
dando sinais de reaquecimento. E

isto sempre ani-

A arrancada do IBV
47.164(Em pontos)

(Variação %) A

iz.m/+81
42,64^^^

40.61^»<^+2,2

40.111^»^ +50

38.01^^ +1,2

^+55

í^_

ma todo mun-

do", acrescentou

o presidente da

Bolsa do Rio.

Como vem

ocorrendo nos úl-

timos dias, as

ações das empre-

sas de energia elé-

trica continua-

ram sendo as

principais impul-

sionadoras das
bolsas. "Com 

a
certeza de que es-
se setor irá sofrer

uma forte rees-
trutuaçâo, ganhando maior eficiên-
cia, os investidores estão montando
as suas carteiras com tais papéis. E,
apesar das consecutivas altas, ainda
há bastante espaço para subir", dis-
se Reis. Ele lembrou que as pessoas

que compraram ações, ontem, li-

quidarão na próxima sexta-feira.

dólar estabiliza
As taxas de juros cederam ain-

da mais no leilão de BBCs do
Banco Central, antecipado para
ontem. Foram vendidos 120 bi-
Ihões de papéis de 28 dias, a uma
taxa de 33,63%, para liquidação
na próxima quarta-feira. Em con-
trapartida a essa tirada de dinhei-
ro de circulação, o BC deu bas-
tante liquidez ao mercado doando
dinheiro três vezes no dia. As ta-
xas dos CDBs também caíram. Os

papéis de 31 dias foram negocia-

dos a 1.040% ao ano, o que signi-

fica um ganho bruto no periodo
de 23,31% e corresponde a uma

taxa over de 33,27%. O Banco

Central, no entanto, tirou dinhei-

ro do sistema via operação de

câmbio, ao mesmo tempo que se-

gtirou um pouco as cotações.Mui-

tos bancos compraram dólar para
zerar suas posições nesse feriado.

O paralelo ficou estável e fechou a

CrS 20.000 para a compra e a CrS

20.600 para a venda.

para a classe média
BRASÍLIA — O presidente da

Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), Marcos
SanfAnna, após conversa com o

presidente do Banco Central,

Gustavo Loyola, informou que o

BC vai enviar ao Conselho Mone-

tário Nacional (CMN) uma reso-

luçào redefinindo o direciona-

mento dos recursos de caderneta

de poupança para aplicação cm

habitações de classe média.

SanfAnna afirmou que a resolu-

çào permitirá a liberação de mais

dinheiro para construção de no-

vas moradias. 
"O 

presidente Lo-

yola nos disse que de alguma for-

ma a resolução dará condições

para o redirecionamento de recur-

sos da poupança para o setor." O

BC, no entanto, nào se pronun-
ciou oficialmente.

O presidente da CBIC piei-

tcou que o dinheiro mantido em

Depósitos Especiais Remunera-

dos (DER) seja contabilizado na

fixação dos limites de aplicação,

pelos bancos, em habitação, já

que par te dos recursos deposita-

dos nessas contas era originário

de poupança. 
"Ele 

concordou

com a tese, mas ressalvou que os

DER sào investimentos com sal-

dos está em queda", relatou

SanfAnna. Ainda segundo ele.

Loyola reconheceu 
"a 

necessi-

dade de o SGH retomar as apli-

cações cm habitação".

_~\ As projeções para este mês

mostram que o saldo da caderneta

poderá atingir CrS 305 trilhões,

com uma captação líquida acumti-

lada positiva de CrS 11,4 trilhões,

ou +4,5%. Em janeiro o aumento

foi de apenas 0,58%.

loperi
BANCO OPEN SA

FUJNDO OPEN DE COMMODITIES
5a Maior Rentabilidade em Janeiro 28 

94°/
8i! Maior Rentabilidade nos primeiros 17 dias de Fevereiro 18 76°/°
3" Maior Rentabilidade acumulada do inicio de Janeiro ate 17 de Fevereiro 53Y3%

RIO

(021) 297-2000
SÃO PAULO

(011)239-4111

INDICADORES

(Em CrS)
19 117.16
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20.600,00
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222,200
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IGPM/FGV

Novembro

Dezembro

Janeiro

Acumulado no ano...

Em 12 meses

INPC/IBGE

Novembro

Dezembro

Janeiro

Acumulado no ano...

Em 12 meses

FIPE/IPC

Novembro

Dezembro

Janeiro
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Em 12 meses
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Novembro

Dezembro ,.,.

Janeiro
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Em 12 meses

INDICADORES
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BTN1802 CrS1043656OOÉ
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DER Acumulado dc
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atualizado pela TR acumulada

13211111111 " ' HHHMB QQBHHi
TR *401'° Setembro 25.3974% 

Fator de Correção
1.297443 Oolu.io 27,2149% Residencial '

21605058 Novemüio 22,6621". „,,,,., 
umr, í~

„..„_,. ISNTeto/IPCA Jan. Fev.
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Var mes ale 1902
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Indice acumulado de

010291a240293
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Setembro

Ouiubro

Novembro.

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

CrS 522.186.94

CrS 522.186.94

CrS 522.186,94

CrS 522.186,94

CrS 1250700.00

CrS 1.250.700.00

Anual 
12,3541 

13,4454
|" corrigido sobre o valor pago oo
més cm 1991)
Scmeslral 3,5388 3.8122
Quadrimestral 2,3945 25043
Ide jul/89 a 20/09/90)

Comercial

Outubrodta 01.10. .

Novembro diaO111.

Dezembro dia 0112

Janeiro dia 010193.

Fevereiro dia 0102 .

Dia 2002

25,69535%

23.90645%

a 56975!i

27,39380%

31,40176%

Anual

Semestral
Quadrimestral
Trimeslral
Bimestral

12.7667 12,9808

3,9517 3,8445
2,4714 2,4624
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Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos
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Câmbio

USSComercial(2)18/02
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11.522,34
11.673,80

dla(%)

1,297443
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21,61
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Mes(S)
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Fonte: Secretaria de Receita Federal

Câmbio Turismo

Compri 
j 

v»nd« 
j

(Cf») (Cri)

Dólar 20,690,00 20890,00

Escudo 120,00 150,00

Franco Suiço 12.720,00 13.550,00

Franco Francos 3.460,00 3.690,00

lane 160.00 190,00

Libra 27.700,00 29.500,00

. L.ra 10'00 15'°°
Marco Alemão 11.730,00 12.490,00

Pese.a 160.M 180,00

FonteíBarjcódo BrasdlAMCC

Ouro
(CrM.rH_of._orr»".—}

Compr» Vanda

Banco do

Brasil

(2Mgrs) 222.150,00 222.200,00

Goldmine

(250grs) 222.200,00 222.250,00

Ourinvest

(250grs) nd ' nd

Safra

(lOOOgrs) nd " nd

Bozano

(lOOOgrs) 222.150,00 222.200,00

c/ados na Bois,, •.'-.•,-.--,-: ,c- c- c,^,;,;
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Ericsson desativa sua Limite de salário vai atingir
fábrica na Amazônia

SÃO PAULO— A Ericsson Te-
lecomunicaçòes anunciou ontem

que está desativando sua produ-
çào de aparelhos telefônicos na
Zona Franca de Manaus. "A

Ericsson lamenta ter sido forçada
.. a -tomar esta decisão, depois de
.haver sido fabricante no Brasil

por mais de 37 anos, durante os
' 'quais 

entregou ao consumidor
¦brasileiro mais de 8.2 milhões de
telefones", diz o comunicado oli-

' ciai da empresa. O diretor-presi-
dente da Ericsson Telecomunica-

ções, Geraldo Egídio da Costa
Holanda Cavalcanti, também
afirma lamentara dispensa de 250
operários, técnicos e executivos
responsáveis pela operação em' 
Manaus.

A decisão foi tomada baseia-se
¦na constatação de que 

"nào 
sub-

sistem condições no Brasil para
viabilizar economicamente a pro-

.dtiçào de terminais telefônicos".

, Nos últimos dois anos. explica a
direção da empresa, o volume de
operações da Ericsson Amazônia,

verno

que já representou 10% do latu-
ramento do grupo, reduziu-se a
menos de 2% do total. Na avalia-

ção da direção da empresa, essa

queda deve-se "ás 
medidas adola-

das nos últimos anos de liberali-
zação indiscriminada das impor-
laçòcs de produtos concorrentes,
oriundos de outros mercados".

A impossibilidade de compelir
com os importados é claramente
admitida pela empresa. Nào pela
incapacidade técnica da indústria
nacional para enfrentar a produ-
çào estrangeira de boa qualidade,
mas sim. segundo o comunicado
da empresa, por haver-se permiti-
do a importação de equipamentos
de qualidade inferior, sem exigèn-
cias técnicas comparáveis ás que
se aplicam para a homologação
do produto nacional. Isso. segun-
do a Ericsson, vem permitindo a
oferta no mercado de produtos
importados a preços com os quais
nào pode competir o produto na-
cional de melhor qualidade.

Indústrias

todos funcionários de estatal

não investe produziram
no Lloyd menos 4,7%

Ó ministro dos Transportes.
Alberto Goldman, disse ontem no

: Rio que o governo nào pretende

I mais investir no Lloyd Brasileiro.
¦ Segundo ele, a empresa nào gera

recursos suficientes para saldar' 
s-as dívidas, que atingem USS
300 milhões. "Já 

determinamos
inclusive aos navios do Lloyd que
estejam no exterior e já tenham
descarregado para que retornem
imediatamente, pois correm o ris-
co de ser arrestados. E nào lui
prejuízo maior, sob todos os pon-
tos de vista, do que o arresto dos
navios", declarou o ministro.

-Sobre a possibilidade da venda
do Lloyd aos seus funcionários.
Alberto Goldman afirmou que''estamos 

conversando".

A produção industrial no ano
passado caiu 4.7% em relação a
1991, mas na comparação com
dezembro de 1990 cresceu 8.5%
no último mês de 1992. Os dados
foram divulgados ontem pelo
IBGE. Os setores que registra-
ram os piores desempenhos no
ano passado foram: material elé-
tricô (-18,4%). mecânica (-
8,6%) e minerais não-metálicos
(-8,5%). A produção de televiso-
res, rádios e equipamentos de
som caiu 26.8%, seguido de vi-
dro e artefatos de vidro (-23,7%)
e refrigerantes (-20,7%). Já na
comparação dezembro de 1992
com dezembro de 1991. quase
todos os gêneros da indústria
apresentaram crescimento.

FOCOJB

acordos do Mercosul
liar 

'.'impor- [MCXSUI.

ta.n Cl a do DA INTEGRAÇÃO
mercado co- t^^^L^
m ti m q ti J 

'^""v.

B**bí1, Ar- \a*\ b__^?, J

Uruguai es- I £^J
lào forman- ) Qf
ds\ a princi- I 2r

pai premissa 1 /
é'.iíio julgar vf
a .capacidade
decttmprimento dos cronogramas
estabelecidos. Nada parece coo-
pejar com o prazo que o presiden-
te 

'Argentino. 
Carlos Menem. e o

ex-presidente Fernando Collor
sonharam: 1995 para a primeira
etapa do Mercosul, ainda dentro
de seus respectivos mandatos e
:inco anos mais cedo do que seus
antecessores, Raul Alfonsin e José
Sarney. haviam definido.

Nem por isso o Mercosul per-
de credibilidade. Ao contrário,
tendo já bem definidas suas estru-
turas mais importantes, segue
agora ao rumo dos interesses em-
presariais. que. naturalmente, sào
os mais indicados para definir

quando é oportuno pisar no freio
oti.no acelerador.

Agora mesmo, o chefe do De-
partamento de Comércio Exterior
da Confederação Nacional da In-
dústria, Augusto Podestá Baldo-
ni. cujo trabalho tanto lhe põe no
Pupel de motorista quanto no de

- 
passageiro do veiculo que circula
na rota da integração econômica
do Cone Sul. sabe que as luzes
vermelhas de freio estão acesas."Neste 

momento os argentinos

estão muito preocupados com a
competitividade dos produtos
brasileiros, que às vésperas de ai-
cançarem a tarifa de importação
zero ainda sào favorecidos pelo
câmbio argentino, que torna os

produtos locais muito caros."
Nào e de admirar, portanto,

que o Mercosul venha ganhando
uma fama incômoda de acordo

prejudicial, ora aos argentinos,
ora aos brasileiros, que de um
modo geral nào se cansam de bus-
car contornos parti salvaguardar
seus respectivos setores indus-
triais. 

"O 
que nào pode ser conde-

nado, pois diante de economias
tào diferentes, e de incertezas ca-

pazes de fazer um laborioso açor-
do cair por terra do dia para a
noite, fica mesmo difícil vislttm-
bnir os verdadeiros objetivos do
Mercosul". diz Baldoni. que par-
ticipa, dia 4, do Encontro Empre-
sarial Banerj Mercosul. promovi-
do pelo Banerj e pelo JB.

Por enquanto, os setores mais
adiantados nas negociações sào os
de química, brinquedos, atitomó-
veis e autopeças, têxtil e siderur-

gia. este último já com acordo
homologado pelos governos."Melhor 

que isso. só quando as

políticas econômicas dos dois pai-
ses se harmonizarem. Será o mo-
mento de mostrar que o Merco-
sul, muito mais do que um
troca-troca de produtos entre seus

participantes, pode ser um avun-
çado passo de cooperação para
que os produtos do Brasil. Argen-
tina. Uruguai e Paraguai ganhem
competitividade nos outros mer-
eados internacionais", diz.

Mercosul terá

alíquota zero

no fim de 94

Q
ue o brasileiro nào espere
novidades imediatas com

o Mercosul. Sua implantação
•pode ser descrita em três ni-

_ieis. As tarifas de importação
estão sendo gradativamente re-

duzidas até chegar a zero, no
fim de 1994. Mas isso nào sigi-
nifica dizer que a partir de ja-
neiro de 1995 o troca-troca de
produtos promete encher as
prateleiras. Muitos setores es-
tào fazendo força para ter pro-
teçâo especial, afastando ainda
mais do cronograma o segun-
do nível, que uniria as tarifas
de importação zero às tarifas
externas comuns.

Itamar diz que caberá a Erundina promover equiparação
BRASÍLIA- O presidente Ita-

mar Franco anunciou que a equi-
paraçào do teto dos salários nas
empresas estatais ao salário dos mi-
nistros de Estado não se restringirá
a presidentes e diretores, alcançam
do os outros funcionários, o que
ficará a cargo da ministra da Secre-
taria da Administração Federal.
Luiza Erundina. com quem despa-
chou ontem, Ele recebeu, de ma-
nhà, os contracheques de fevereiro
do presidente e de diretores do BN-
DES já com os salários reduzidos a
CrS 78.670.156.00 brutos. O salário
líquido do presidente do BNDES.
Antônio Barros de Castro, que ga-
nhava CrS 180 milhões, caiu para
CrS 61.880.173,61.

Injustiça — Itamar reafirmou
nào ser justa, além de quebrar o

princípio da isonomia perseguido
pelo governo, a grande disparidade
entre os salários na administração
indireta (estatais) e na administra-

çào direta, assinalando que a escas-
sez de recursos da União nào per-
mite os altos salários nas estatais.

"Nào 
é que o governo queira

pagar mal. queira o achatamento
salarial, mas as estatais têm um
favorecimento que os outros nào
têm. O governo atravessa uma crise
difícil e temos de pagar dentro da
crise. Nào adianta nivelar os sala-
rios para cima se nào podemos fa-
zer isso. Nivelaremos quando pu-
dermos. O país está pobre, a
burocracia está destroçada e quere-
mos, no futuro, uma burocracia

permanente, competente, que ga-
nhe bem", declarou o presidente.
Itamar enfatizou querer as estatais
eficientes, mas nào á custa da san-

gria dos cofres do governo e do
desrespeito á Constituição. Para
exemplificar o fosso entre os sala-
rios, lembrou que quando era vice-

presidente e ganhava CrS 9,5 mi-
lhões recebeu em audiência um pre-
sidente de estatal que ganhava um
salário de CrS 60 milhões.
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O salário do presidente do BNDES já caiu para CrS 78.6 milhões

d Total de vagas
em janeiro teve
expansão de 92%

O 
mercado de trabalho pa-
ra executivos teve. em ja-

neiro. aumento de 92.3% na

procura por profissionais, em
comparação com idêntico pe-
ríodo do ano passado. Com
523 vagas oferecidas tios exe-
cutivos de média, alta gerên-
cia e diretoria, os números
indicam também uma eleva-

çào de 72,6% em relação às
ofertas de trabalho levanta-
das em dezembro de 1992. Os
dados da pesquisa mensal da
Manager Assessoria em Re-
cursos Humanos confirmam
tendência de reaquecimento

moderado em alguns setores
da economia.

As áreas qtie apresentaram
maiores Índices de elevação em
relação ao mesmo período do
ano passado comercial/vendas
(nacional/internacional), com
107,4% a mais de ofertas; in-
dústria eletroeletrônica

(+62.5%); indústria mecâni-
ca/metalúrgica ( + 160%); sis-
tema e processamento de da-
dos ( + 192%).
"Nesle 

início de ano, está ha-
vendo um, reajustamento in-
terno, com reposição de vagas
nos segmentos industriais,
uma vez que durante 1992 foi
muito forte a transferência de
mào-de-obra da indústria pa-
ra o setor de serviços'*, co-
menta Ricardo Xavier, presi-
dente da Manaaer.

Itamar reduz o IPI

sobre automóves e

preco baixa 14,22%

BRASÍLIA — Agora é oficial. O

presidente llamar Franco assinou
ontem o decreto que reduz em seis

pontos percentuais o IPI sobre os
automóveis, o que permitirá aos
foliões sair do carnaval em carro
novo, com desconto de até 10,22%.
E a partir de março o desconto

para os carros até 1 mil cilindradas

poderá chegar a 14,22% se os go-
vernadores aderirem ao acordo da
indústria automobilística. O des-
conto começa a vigorar na próxima
quarta-feira, quando o decreto será

publicado no Diário Oficial da
União.

Com a redução do IPI, as ali-

quotas para os carros até mil cilin-
dradas cairão de 14% para 8%; até
100 HP, cairão de 31% para 25%;
acima de 100 HP, cairão de 36%
parti 30%. Desta forma, o governo
contribuirá com uma redução de
até 5.2% nos preços dos carros, e os
empresários reduzirão em 5% suas
margens de lucro.

) Light
S«rv_5o« de E___ri<______ SA

AVISO

A LIGHT - Serviços do Eletricidade
S.A. torna público que, por conve-
niência administrativa, cancelou as
seguintes Tomadas de Preços:

Tomada d© Preços
-323.002-8/10/93;

323.005-2/12/93;

324.491-2/16/93;

324.494-6/07/93;

324.496-2/04/93;

324.675-2/19/93;

-324.685-9/23/93;
-324.695-6/13/93;

-324.699-8/11/93;
-324.776-6/19/93;

-324.777-4/09/93;
324.783-9/09/93;

324.784-7/16/93;

324.791-0/08/93.

Os editais toram publicados no
D.O.U. dos dias 08, 09 e
10-02-93.

Diretoria de Administração
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Está a b e r t o p a r a você

que é empresário. Para vo-

cê que é executivo. Pa ra

você que sabe que o seu

balanço precisa ser pu-

b 1 i ca d o nu m papel

confiável. O Jornal do Brasil é

o órgão oficial da Bolsa de

Valores do Rio de Janeiro.

Diariamente faz a publicação

do seu boletim. Esta é a maior

prova de que o JB é o

BOLSA DO

m e 1 h o r investimento

que você pode fazer pa-

ra apresentar os resul-

tados da sua empresa.

Publique seu balanço no

Caderno Negócios e

Finanças do Jornal do

Brasil. O jornal que

tem mais leitores a ten-

tos a fechai- grandes

negócios está aberto

para você.

JORNAL DO BRASIL
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Supermercado deve im
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portar mais
Redução das alíquotas de 300 produtos incentivará compras no mercado externo IHaS aíoda é disputada

SÃO PAULO — A redução nas

alíquotas dc importação de 300

itens, como macarrão, enlatados,

chocolate, biscoitos e sabonetes,

pode incentivar os supermercados a

aumentarem suas compras no mer-

cado externo. Apesar de ter sido

considerada uma diminuição pe-

quena pelas empresas importado-

ras, os novos valores das alíquotas
- 

que, na média, caíram de 10 a 20

pontos 
— devem impulsionar a im-

portação das empresas de super-

mercados, 
"Começaremos 

a impor-

tar alguns produtos", diz Levy

Nogueira, presidente da Associa-

çào Brasileira de Supermercados

(Abras). Para ele, o efeito desta

redução nào será imediato. Mas,

acredita, entre 30 e 45 dias deverá

acontecer uma movimentação no

mercado. 
"Alem 

de aumentar a

possibilidade de importação, esta

redução deve refletir na negociação

entre fornecedores nacionais e su-

permercados, já que estaremos com

um novo parâmetro de preços", diz

Como ficam os preços (em Cr$)

Chocolate

...Bacçi M%jara20% 315.000 283..500,,,.

Macarrão

...BariH.a 4q%,para30% 46.500 41.800 „
Ervilha

argentina

..Varsalhes 20%,paraJ0% 15,500, 13.000

Geléia

...T.R.T.r.eí. TO^araW/o 75.000 67.500

Biscoito

francês

...?..?.Ç.tó?.n..§.. fO^aram 380.000 361,000 ,
Macarrão

...Divella 40% jgara 30% 30.000 26,500

Fonte: Empresas dc importação.

Levy. Para ele, no entanto, a indús-

tria nào está com 
"tanta 

gana" de

aumentos como pensa o governo.
No caso dos alimentos, que tiveram

reajustes médios de 32% em janci-
ro, a expectativa é de que ocorra

uma queda no mês de fevereiro,

quando os reajustes deverão girar
cm torno tle 28%. Para os importa-

dores, a redução deveria ser maior,

principalmente em produtos de

maior consumo, como macarrão e

biscoito. 
"O 

governo deveria baixar

para zero o imposto de importação

do macarrão. Aí sim haveria con-

corrência de verdade", diz Otávio

Piva de Albuquerque, dono da im-

portadora Expand.

Perfumaria não

baixa de preço
SÃO PAULO— O presidente do

Sindicato da Indústria de Perfu-

maria e Artigos de Toucador do

Estado de São Paulo, João Carlos

Basilio da Silva, acha que a redu-

ção de alíquotas de importação

promovida pelo governo não de-

verá diminuir o preço dos produ-
tos mais populares fabricados no

país. Segundo ele, os preços no

mercado interno deste tipo de

produto, como os sabonetes e cre-

mes dentais, são os mais baratos

do mundo. Para o presidente do

sindicato, que dirige a empresa

Rastro, o que pode acontecer em

termos de redução de preço é na

faixa de produtos intermediários,

que nào significam mais do que
3% dentro de cada segmento. Se-

gundo ele.a medida deverá afetar

principalmente pequenas e médias

empresas nacionais.

preservativos aumentam 30%
D Fruto da Paixão
disputa preferência
dos carnavalescos
I.l.ILA MAGALHÃES

O 

Fruto dn Paixão tem um

aroma, que pode ser de

morango, menta ou maçã verde.

Nome de preservativo lançado

recentemente no mercado, o

Fruto da Paixão, da fabricante

nacional Blowtex, junto com a
liiiinv Love. coreana, sào os

produtos que prometem aque-

cer aimla mais as vendas de pre-
servativos no periodo do Car-

naval. Os fabricantes e

importadoras trabalham com

uma previsão de 30% no au-
mento das vendas de todos os

tipos de preservativo nos dias

dc folia. Os aromáticos. segun-

do seus criadores, possuem aro-

ma antialérgico e alimentar. Ex-

plica-se: o mesmo usado para
sorvetes.

No Rio de Janeiro, duas far-

macias da Zona Sul, dispostas

a pegar o folião mais afoito e

desprevinido, adotaram uma

estratégia de marketing própria
e colaram na porta cartazes

com motivos carnavalescos

lembrando a importância de se

usar preservativo e anunciando

a novidade. Na Droga Seven,
no Flamengo, o proprietário
Armando Martins já tem 240

preservativos aromáticos da
Funil) Love. no sabor moran-

go. estocados.
"No 

começo, o cliente estra-

nhava, mas acabava voltando

para comprar. Com a proximida-
de s\o Carnaval estou vendendo

mais. principalmente para argen-

., .„, \\ .. isir.arii.gDer

Fabricantes e importadoras esperam elevar em 30% as vendas de presei-vativo nos dias de Carnaval

tinos e colombianos, que chegam

em grupo e compram muitos pa-
ra levar para seus países", co-

mentou Armando. Na porta de

sua farmácia um cartaz, cheio de

purpurinas e desenhos carnava-

lescos, adverte: 
"Carnaval 

não é

brincadeira. Prcvina-se". Ao la-

do, outro cartaz anuncia o pre-
servativo com aroma.

Também no Flamengo a

Farmácia Tucuman teve a mes-

ma iniciativa. Segundo os ven-

dedores. sào vendidas cerca de

15 caixas da Funny Love por
dia. 

"O 
cliente nào comenta na-

da. Na primeira vez que vem

comprar, ele intuitivamente

abre a caixa e cheira a embala-

gem interna. Na segunda, já
compra direto, mas sem comen-

tários", informa o vendedor.

Mike Ajnsztajn, diretor da

Blowtex, que fabrica a também

aromática Fruto da Paixão, diz.

que este preservativo já respon-

de por 30% das vendas de sua

empresa, que trabalha ainda

com outros modelos de preser-
vativos lubrificados mas sem

aroma.
"As 

aromáticas vão emplacar

neste Carnaval. Mas indepen-

dente da preferência do consu-

midor. as vendas já dispararam

para todos os tipos de preserva-

tivo. Isto se deve tanto pela
conscientização do usuário,

quanto pelos governos, que lan-

çaram concorrências públicas

para comprar em grandes quan-
tidades e fazer as campanhas no

Carnaval, como São Paulo. Por-

to Alegre. Belo Horizonte e Cu-

ritiba", diz Mike, que teve de

contratar mão-de-obra extra pa-
ra sua empresa este mês.

Já a Jonhson & Jonhson, fa-
bricante da Jontex, líder no mer-
cado, informa através de seu di-
retor de assuntos públicos.
Virgílio Martins, que sua produ-

çào não aumentou em razão do

Carnaval. A Jonhson nào fabrica

camisinhas aromáticas.

41uguel era shopping gera conflito
Nào tem sido fácil a relação en-

tre donos dc lojas e administrado-

res de shopping centers, Os lojistas

reclamam dos altos custos, mesmo

com queda nas vendas. Mas o bom

relacionamento fica emperrado

mesmo é na hora de pa- ,, v_.
gar o aluguel e nas reno-

valórias. Tradicional- «fA
mente, além das Imãs. o 4Í||p*
iojlM.i P 

' i'M .-! _IKl

cujo valor pode ser tim 7

percentual da venda de- f** \
durada ou um valor mi- ü
nimo pré-combinado, o

que for maior.
"'Os 

alugueis nos

shoppings sào corrigi-

dos pela inflação plena
e os índices tle v ei das

nunca acompanham esses reajustes.

Os preços de lojas em shoppings

são on mais earieiizados do pais".

reclama Alberto Curan. presidente
da Associação ce Lojistas em

Shopping ("enter do Rio de Janeiro

(Aloserj).

O viee-presidi.ite da Brascan.

administradora do Rio Sul. Arthur

Parkinson. contestou as declara-

ções de Catran. 
"Nào 

vou começar

uma polêmica com esse senhor
através do JORNAL DO BRASIL

pois ele se comporta como se o
shopping fosse o culpado da infla-

Alberto Catran

çào e do déficit público. Desde 1992

o Rio Sul vem negociando Os con-
tratos com a maioria dos seus lojis-

tas". Ele explica que isso também

foi feito com 80% dos contratos de

todos os shoppings do Rio.

Justiça — O recém-inaugura-

HiPÉft& 
do "'1:l P'aza Sh°PP'n8"

tem S0"ti dos lojistas

\|P querendo rescindir seus

H , contratos, afirma Ca-

,.;.v /' tran, o que sò nào acon-
**AS 

\ tece porque teriam que

J| pagar multas rescisó-

1 rias. Em alguns casos, o

I recurso encontrado pela
Aloserj tem sido recla-

mar na Justiça. Contra

o Rio Sul existe uma

ação impetrada por 90

lojistas que querem que
a ilegalidade da cobrança de despe-
sas para obras.

Quanto a essa demanda judicial,
Parkinson afirma que o shopping es-
tá aguardando a Aloserj provar, na
Justiça, que o Rio Sul está 

"fazendo

apropriação indébita do dinheiro dos
lojistas". Parkinson diz que Catran
"tem 

o perfil clássico do lojista insa-
tisfeito: invariavelmente, é aquele que
nào consegue administrar bem o seu

negocio, nào tem em estoque a nu-

meraçào que o cliente pede e. quando
a loja nào vende, só vê um inimigo na

frente: o contrato".

Aluguel máximo — O em-

presário Cláudio Gordilho. dono

da Arte Local, diz que o custo dos
aluguéis é o que mais pesa no bolso.
"A 

situação econômica do pais
atrapalha todo mundo, mas as ba-

ses em que colocam os preços ex-
trapolam a realidade." Ele joga no
ar uma série de perguntas: 

"Se 
tem

aluguel mínimo e aluguel percen-
tual, porque nào se cria então o
aluguel máximo? Ou só o aluguel

percentual? Eles não dizem que so-

mos parceiros? Então porque só di-
vidir os lucros e não os prejuízos?"

Em Sào Paulo, o preço dos alu-

guéis e condomínios dos shopping
centers também está tirando o sono
de muito lojista. Há dois anos. esses
itens consumiam 15% do fatura-
mento. Agora, chegam a represem
tar até 30%.

"Está 
cada vez mais pesado para

nós. Quem nào está conseguindo
atingir um volume equilibrado de
vendas enfrenta sérias dificulda-
des". diz Nabil Khaznadar. dono
de uma loja Hugo Boss, no Shop-

ping Paulista. A loja do empresário

está mantendo um bom equilíbrio

no faturamento, com uma média de

duas mil peças vendidas por mês.
"Se 

nào estivéssemos com este vo-

lume de vendas, já teríamos saído

daqui", diz ele.

Novos endereços

afraem lojistas
Apesar da guerra entre lojis-

tas e administradoras, a comer-

cialização de novas lojas dentro

de shoppings no Rio vai de ven-

to em popa. Hoje existem na

cidade dois novos empreendi-

mentos: a ampliação do BarraS-

hopping, que terá mais 150 lo-

jas. e a inauguração, em

outubro, do Via Parque, com

220 lojas, ambos na Barra.
"Vamos 

inaugurar em oulu-

bro e fechamos o mês de janeiro
com 170 lojas já locadas", come-

mora Francisco Pedroso. geren-
te comercial da Galisa, empreen-

dedora do Via Parque.

Ele atribui esse sucesso a uma

filosofia que valoriza a parceria
entre os lojistas e a direção do

shopping. O aluguel deve ficar em

USS 25 por m2 e, segundo estu-

dos preliminares, o condomínio

irá representar cerca de 30% do

aluguel mínimo.

No Barrashopping. 60 das 150

lojas do projeto de expansão já
foram reservadas, antes mesmo

do inicio da comercialização em

março, afirma o gerente de Mar-

keting. Geraldo Schüller.

"O 
preço está liberado. Nào há

como questionar isso. O consumi-

dor agora tem que pesquisar". Es-
sa frase, repetida várias vezes ao
dia, nào poderia ser imaginada há

alguns anos e partindo de um ór-

gào público responsável pela área
de abastecimento. Esta foi a res-

posta de um técnico da delegacia

da Sunab, no Rio, a um consumi-

dor que reclamou, pelo telefone

de prefixo 198, da distorção de

preços no comércio. Enquanto em

uma loja, em Copacabana, um

inseticida era vendido a CrS 6 mil.
a poucos quarteirões o produto

podia ser encontrado a CrS 28
mil. Mas esse consumidor queixo-
so vai ter que seguir mesmo a
sugestão do técnico da Sunab. Es-
se é o retrato da Sunab, subordi-

nada ao Ministério da Fazenda,

que acabou perdendo muitas de
suas atribuições com a liberação

dos preços. Ainda assim, vem sen-

do disputada entre os Ministérios

da Fazenda e da Justiça, que pre-
tendem utilizar parte de seus qua-

dros na criação dc uma agência de
combate aos oligopólios, 

'fama-

nho interesse pela Sunab. no en-
tanto, fica difícil de ser entendido,

Alguns de seus funcionários ga-
rantem que a delegacia está apa-

relhada, Só que a fiscalização nào

consegue sequer fazer cumprir

uma das poucas atribuições que
lhe restou: a portaria 34, de 10

12/91, que obriga a afixaçào de

preços à vista pelo comércio. í.

que boa parte das lojas nào colo-

ca mais os preços na vitrine. Entre

as outras tarefas, restam o eoiitro-

le de notas e das datas de fabrica-

çào e validade dc produtos.

Das 53.511 ligações médias

mensais recebidas no Plano Cru-

zado. em 1986. agora a média

caiu para 3.000 por més. Das 20

telefonistas, restaram cinco, que
sào obrigadas diariamente a ouvir

queixas dc aumentos nos preços
dos pães e dos reajustes das bebi-

das e cigarros antes da data pre-
vista, mas sem nada poder faz.er.

EMPRESAS

As lojas O Boticário do Rio

estào com uma promoção espe-

ciai até o final do mês: desconto

de 25% em toda a linha de gotas

perfumadas. As gotas, indicadas

Gotas perfumadas
para o verão, contém óleos per-
fumados que hidratam e ama-

ciam a pele. Elas podem ser u'd-

lizadas em banhos de imersão ou

no chuveiro.

Promoção
A Dermage Farmácia e Mani-

pulação está com a promoção Kit

de Carnaval, composta por cinco

produtos: Dermage Sport FPS 15,

creme para mãos com silicone, re-

condicionador com D-Pantcnol e

Keratina, xampu de algas e sete

ervas e leite super-hidratante. O

preço do kit é de CrS 370 mil e a

promoção é por tempo limitado.

Promoção 2
A Dermatus está com oferta

especial para o carnaval em qua-
tro produtos da sua linha de bele-

za contra o envelhecimento pre-
coce da pele: o xampu gel com

menta e piperita; geléia anti-sép-

tica pós-depilaçào; óleo bronzea-

dor com canela, cenoura e urti-

cum (FPS 4); e loção cremosa

bronzeadora com canela, cenou-

ra e urucum (FPS 4), que estào

com descontos de 30% em todas

as unidades da Dermatus.

Promoção 3
A Elma Chips lança pro-

moção nacional que oferece o

Manual de Mágicas para o

consumidor colecionar 35 fi-

gurinhas auto-adesivas com

instruções e desenhos sobre

os vários tipos de mágica. Um

milhão e meio de álbuns po-
dem ser adquiridos nos prin-
cipais pontos de venda dos

produtos Elma Chips espa-

lhados pelo país.

Cruzeiro ao Caribe
A Ray-Ban acaba de embarcar plou 60 mil pessoas que compra-

para um cruzeiro de dez dias ao

Caribe os cinco ganhadores (e
seus acompanhantes) da promo-

çào Mar de Prêmios, que contem-

ram óculos Ray-Ban entre 25 de

outubro de 1992 e 5 de janeiro de

1993. A promoção elevou as ven-

das da Ray-Ban em 10%.

OFERTAS DA SEMANA

I Ofertas válidas para hoje nas
lojas da rede Carrefour: cerveja

Brahma (garrafa de 600 ml). CrS

10.500 e frango congelado, CrS
14.900 o quilo.

Até a próxima terça-feira no
supermercado Zona Sul há várias

promoções: vodea Kovak, a CrS
36.500 o litro; cervejas Skol/Brah-

ma/Schincariol (350 ml), por CrS
7.900: e presunto Sadia Light, CrS

77 mil o quilo. Hoje, todas as

lojas do Zona Sul abrem nor-

malmente. Amanhã, as duas lojas
em Ipanema e a do Leblon ficarão

abertas das 5h às 20h. Na segun-

da-feira, todas as lojas da rede
estarão funcionando normalmen-

te das 8h às 20h, mas só vão

reabrir as portas depois, na quar-
ta-feira. a partir das 9h.

Os supermercados Max Box

têm as seguintes ofertas, válidas

até terça-feira: cerveja Schincariol

(lata), CrS 9.600: salsicha tipo vie-

na Seara, CrS 26.900 o quilo e

lingüiça frescal Perdigão a CrS 49

mil o quilo.
No atacado Pavilhão 100. na

Ceasa do Irajá. leite Lonea Vida

CCPL, CrS 10.500 o litro, vodea

SmirnolT (garrafa de 980 ml) a
CrS 91 mil e carne de segunda

(acém e pá) a CrS 31.900 o quilo.

As promoções valem até quarta-
feira.

Preços em promoção especial

nas lojas Sendas válidas para se-

gunda-feira (dia 22) e quarta-fei-
ra: cerveja Antarctica (garrafa de

600 ml), CrS 11.900; cerveja liai-

ser (600 ml), por CrS 9.900 e lin-

güiça de pernil para churrasco.

CrS 42.900 o quilo.

A partir da próxima segunda-

feira, o hipermercado Bon Mar-

ché, na Ilha do Governador, tem

tis seguintes promoções: cerveja

Beiço (garrafa de 600 ml) a CrS

7.500; áaua mineral Lindóia

(1.500 ml) a CrS 5.490 e leite

Longa Vida Cotochés a CrS
10.900 o litro. A.s ofertas são vali-

das até 27 de fevereiro.

Preços promocionais no ataca-

do das Sendas em Sào João de

Meriti até 27 de fevereiro: cerveja

Schincariol (garrafa de 600 ml) a

CrS 8.980 e asa de frango conue-

lada a CrS 19.990 o quilo.

Nos supermercados Três Pode-

res, a lingüiça de pernil para chur-
rasco está a CrS 57.500 o quilo:
Pepsi Cola Pet (dois litros) a CrS
21.500 e o arroz Ouro, a CrS
8.700 o quilo. As ofertas valem a

partir da próxima segunda-feira.
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Na contramão dos
foliões, artistas dizem
'não1 

ao 
'baticum'

LUCIANA HIDALGO

O meio de tanta pluma,
paetê e euforia, tem quem se
rebele contra o baticum di-

tador de fevereiro. É uma turma de
estranhos no ninho, que não tem o
samba no pé e elege Tô fora! como
mote de um bloco que não bota na
rua. Alheios ao êxtase dos foliões,
eles filosofam sobre a carnavaliza-

ção do pais ou relaxam e deixam a
banda passar. João Gordo, vocalis-
ta do grupo dc punk-rock Ratos do
Porão, é um exemplo. Nesses dias,
estará recolhido no chamado litmu-
lo do samba, sem arredar o pé de
Sào Paulo. "Carnaval 

é um saco
mesmo, é traseiro e um bando de
entrevista de gente dizendo que está
tudo bonito, lindo, maravilhoso",
dispara um Gordo cm crise de té-
dio. Blasé por blasé, a personagem
Radical Chie também está longe do
appetil folião. Ano passado, ela
abriu uma exceção, saiu em escola
de samba e ninguém deu a menor
bola. Agora ela está radical: o me-
lhor da festa é o silêncio. "Depois

das fotos na Playboy ela anda tão
arisca que deve sumir por aí e só
voltar na quinta-feira para compro-
missos comigo", conta Miguel Pai-
va. o progenitor da mocinha.

Já o baixista André X, da Plebe
Rude. pega pesado. 

"Todos 
acha-

ram um absurdo o slrip-tease dos
roqueiros no Hollywood Rock c

agora mostram todo mundo pelado
e acham supernormal. No samba

pode?" O samba ostensivo não é o
vilão. A maior parte dos descontem
tes com o carnaval tem outras quei-
xas. A atriz Fernanda Torres admi-
ra a bateria (o marido Gerald
Thomas toca na escola da Roci-
nha). mas defende um carnaval sem

peruas. 
"Gosto 

do desfile, mas não
das peruugens que vêm junto", re-
clama Fernanda, que este ano fica-
rá ensaiando a peça Império das
tneias-verdades, cm Sào Paulo.
"Acho 

legal essa coisa do morro

que desce, mas me sinto mal no

meio disso tudo, acho que atrapa-
lho. Prefiro o Rio no inverno, sem
calor e essa animação toda."

Por um carnaval cool. 0 escritor
Luis Fernando Veríssimo, por
exemplo, não tem nada contra o
agito. Mas se recolhe para ler e ver
TV. "Acho 

que teria que ser um
movimento espontâneo da minha

parte, e no meu caso não é. Sempre
fui a criança mais triste do salão",
explica-se. Bem diferente de Sérgio
Britto, o atual diretor do Teatro
Deilin, outrora um folião. Nos últi-
mos quatro anos, ele aposentou as
fantasias e virou anfitrião de mara-
tonas culturais com sessões de vi-
deos com Mauro Rasi e mais cinco
amigos. 

"Sempre 
achei o carnaval

uma festa maravilhosa, ia a bailes.
Hoje ainda há uma certa alegria,
só que nào tem mais aquelas bata-
lhas de confetes e ninguém se fan-
tasia", diz Sérgio, que esse ano se
renderá somente ao trabalho,
mergulhado na adaptação de O
cor tico para o teatro.

Já a atriz e estrela sertaneja Stel-
Ia Miranda, uma das cantoras da
dupla Xicotinho e Salto Alto, acha
tudo 

"over 
demais". Detesta os

sambas-enredo, prefere um Mamãe
eu quero a qualquer tema da Sapu-
caí e chega à exaustão emocional só
de pensar em carnaval. 

"Dá 
enjôo

só de imaginar ficar até as cinco da
manhã num camarote do Sambo-
dromo. Nem morta", diz.

O roqueiro Lobão é mais taxati-
vo. Mangueirense assumido, decla-
ra que 

"o 
carnaval (o espontâneo)

acabou". Gosta do samba. "Apren-

do muito com o sotaque das bate-
rias", revela o baterista, que pelo
terceiro ano consecutivo não desfi-
lará na avenida porque o braço aci-
dentado em 1990 ainda náo voltou
ao normal. "Tô 

fora." Bruno
Schubnel, baixista da banda de
rock X-Rated, tem um recado para
o velho lobo: 

"Roqueiro 
que é ro-

queiro não vira sambista de uma
hora para outra, faz rock 365 dias

por ano." Bruno foge do batuque
com todas as forças. 

"Antigamente

até assistia ao desfile pela TV, mas
agora prefiro pegar um vídeo por-
nô. Se bem que a música é igual-
mente horrível", compara. Mas a
folia é inevitável.

Luiz Carlos dos Sanlos

hiTjj™íl , 
"^ 

^^oBoL^gB M. W 
'*-______&

Fernanda Torres rejeita a 
"peruagem" 

no carnaval: 
"Me 

sinto meio mal no meio disto tudo. Acho que atrapalho"

O roqueiro
Lobão,

mangueirense
doente, nao

vni desfilar na
avenida:
"Tô 

fora"

CARIOCA

BUFFET DE

SALADAS
Anexo ao

Rio's Restaurante

Diariamente,

Saladas Variadas, Frios,

4 Pratos Quentes

(Uma Sugestão do Cheff)

e Sobremesa

de Doces Caseiros.

Aos Domingos

Feijoada Completa

Preço por Pessoa:
CrS 105 000,00

/0>^
rio's restaurante

Parque do Flamengo, s/i

(Em Frenlo ao Morro da Vi

Tel 551-1131 -Fax:(021)551-<

Tolox: (21) 22456

Estacionamento Livi

Antes, durante.
após o Carnaval,

a nwlhor carne

>em endereço certo.

COPACABANA
No térreo, a churrascaria das

carnes nobres, além de mui-

tas outras iguarias. Almoço e

jantar. Aos sábados, feijoada.

Aos domingos, cozido.

No andar superior, boate com

música ao vivo para dançar

com a BigBand e cantores.

FUNCIONAMENTO NORMAL

DURANTE O CARNAVAL.

' ' ¦ 
_. ' ;;  z:. 77 7'r r françoise Imbrolsl

É hora de
cair no funk

II.

r Jmmmf rwÈÊ*

/ M foco de resistência. O DJ
Marlboro nada tem contra o sam-
ba, muito pelo contrário. Mas não
abre mão do funk que lhe dá o pão
de cada dia nem nesses dias de folia
desenfreada. O DJ premiado entre
os melhores do mundo tem quatro
bailes marcados para o carnaval.
De hoje até terça-feira, Marlboro
espera esgotar a lotação do ginásio
Forró Ferrado, em Nova Iguaçu,-a
todas as noites. Nada menos que
10.000 pessoas — 

por noitada.
Esta expectativa está res-

paldada no sucesso de
seus bailes no ano

passado, quando o

povo caiu no funk c

pouco ligou para o 
w~*-~7'.;

carnaval que rolava

no outro salão do 
'''' -«f^r ._

clube. "Os 
bailes Muita gente troca o samba pelo íunk

têm superado a euforia do samba", com o pagode, por exemplo", rcssal-

Radical Chie vai fugir
da folia. "Só 

deve
voltar na quinta",

conta Miguel Paiva

Como nos últimos

quatro anos, Sérgio
Britto vai trocar os
confetes por cultura

constata o DJ.

A convivência é quase pacifica."Gosto 
muito de samba. Aliás, gosto

ainda mais do funk agora, depois

dessa nacionalização que o misturou

ta Marlboro. A Baixada Huminensi
adere em massa. E o disc-jóquei
aproveita para lançar umas Taipas.
"O 

problema do carnaval é que dá
amnésia. O povo fica meio abobado
e esquece da vida", reclama o DJ.

COLORADO CHURRASCARIA
Uma nova caso nn Borra — Grelhados na brasa

Atrações: picanha especial p/2 pessoas. 144 mil; Alcatra p/2 pessoas. 98: Peito de frango

grelhado, 65; filé de badejo na brasa, 106; Camarão VG no catupiri, 245; Paella p/3 pessoas.
160 mil. Preços validos até 28.02.93. Saladas e guarniçôes Especializada em carnes

grelhados
Ar condicionado — Estacionamento com monobroiro

Almoço e jantar todos os dias
Pça. São Perpétuo, 116 Tels: 493-4011 — 493-4055 PETISCOS

EIVHKÍèA

GANGRENA GÂSOSA

6 de março 22h Sábado
TARDE DE AUTÓGRAFOS ^^V^T
NA LOJA HEAD BAIMGER ^/AftZ

" 
rsmj.mmmmmvomõm

— ' MANNHATTAN SQCIETY

CARNAVAL/93 - CASTELO DA LAGOA- CASTELO
Uma Festa em seu Camarote • Buffet Completo. Credenciado pela RI0TUR para servir o SETOR 2 da Avenida

RESERVAS:

. _ , . , SCALA/RIOAv. Epitácio Pessoa, 1560 ou Depto. de Carnaval
Tels.: 287-3514 A/C Leni Francisco

287-3697 Tels.: 511-4879, 239-4835, Fax: 239-3994
Tels. da Av.: 502-4466 e 5024455

^^ 
ífHi I JJ 0 ^ V 

y

B3Sk m. áSt%\ á&m. jam, n n ^b. Am*. \ l mínima //
DAGGHI l_A \) //

m t#%w^#^aP Igf ___Pl_jf li e sem couvert A'

Em consideração aos que / 
^^W \

deixam tudo para depois do ./ \ \
carnaval, deixamos o fim da^n^j _j_im / RINCÃO \
liquidação para o dia 27 gjf I 7\ (r^~~ GAÚCHO S)

Rua Marquês de Valença, 83 - Tijuca
*m A. .Asm. Tej. 284-5889 Fax: 284-5944

RIO DStGN CENTO, T. - 2591344
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MARINA CQLASANTI

Mutilação feminina
MM

Lergulho a lâmina na água fer-
vendo. Enquanto duas mulheres seguram

bem a menina, eu pego o negócio entre

duas unhas, e corto. Depois também as
coisas penduradas. Se ainda sobra um

pedaço, eu o extirpo com a agulha e corto

mais. Depois, se os pais pedem, entalho

as duas beiradas, para que colem uma na
outra. Aí é preciso impedir a menina de

andar durante duas semanas". Assim, nas

palavras de Aicha Babi, uma 
"especia-

lista" do Senegal, excisa-se o clitóris e, se

os pais pedem, faz-se a infibulação.

Nào parece a mesma operaçào que,
segundo a Folha, está sendo feita em São
Paulo, no Centro Médico Congonhas,
Nào tem sequer o mesmo nome, pois aqui
o seccionamento parcial do clitóris, prati-
cado pelo Dr. Ismail Rajab em mulheres
da comunidade islâmica, é chamado de
"circuncisão 

feminina". E, aparentemen-
te, nào tem a mesma motivaçào, de redu-

çào do apetite sexual. Segundo Mustafá
Abdul Jalil, do Centro de Divulgação do
Islã para a América Latina, a operação
"tem 

sido feita em lugares muito quentes
para aumentar a higiene e diminuir o
risco de doenças." Já o Dr. Rajab afirma

que todas as operações de que teve co-
nhecimento 

"foram 
feitas porque as pa-

cientes achavam que tinham um clitóris
exuberante, e queriam corrigir essa ano-

malia". As correções, diz Rajab, são só

dc ordem estética.

Apego estético estarrecedor. Corrigir
um 

"clitóris 
exuberante" cortando-lhe a

metade eqüivaleria a escolher a cegueira
em troca de um feitio mais bonito dos
olhos. Vai-se, com a 

"exuberância" 
a

parte mais enervada, a fonte do prazer.
Existem aproximadamente 74 milhões

de mulheres excisadas no mundo, da
África à Indonésia. E, embora tenha sido
considerada pela ONU crime contra as
mulheres, a prática continua. Lembro-me
de ter lido que até mesmo em Paris,
sem sequer a chancela de 

"correção 
este-

tica", uma médica islâmica operava me-
nipas.

"Nem 
mesmo ó mais aplicado dos

cirurgiões conseguirá jamais eliminar,
além dos traumatismos psíquicos e da
alteração da sensibilidade sexual, os nu-

merosos problemas ocasionados, multi-

plicados, amplificados nas parturientes
excisadas e, ainda mais, nas infibula-
das." Assim, expressou-se o Dr. Corrêa,
chefe do serviço de ginecologia e obstetrí-

cia do hospital de Dantec, de Dakar,
durante o seminário sobre excisáo que,
em 1984, reuniu naquela cidade represen-
tantes de mais de 20 países.

Mas em São Paulo não se prati-
ca a excisão. Faz-se 

"circuncisão". 
Gentil

recurso lingüístico, que torna a coisa bem

mais familiar, bem mais palatável. Se to-

dos os meninos judeus e todos os islâmi-

cos do mundo são circuncidados e con-

tinuam sorridentes, por que nào

circuncidar as mulheres garantindo-lhes

idêntico sorriso? Se é tão limpinho para
os homens, por que não haveria de ser

igualmente limpinho para as mulheres?

E afinal, diz Abdul Jalil, a operação não

é obrigatória.

Mas a circuncisão, que elimina o pre-

púcio, não elimina o prazer. Segundo

alguns, até o aumenta, tornundo a glande

mais sensível. Fosse, ao invés da elimina-

ção de uma pele, a decapitação da glande

— ou apenas de um pedacinho 
— os cir-

ctmcidadps seriam menos sorridentes.

QliBhto á higiene, milhões de limpíssimas

mulheres não 
"circuncidadas" 

se insur-

gem çantrn essa tese. E até mesmo do Dr.

Ismail è obrigado a reconhecer, 
"não

creio que circuncisão feminina teria ai-

gUm valor higiênico".

E chegamos à curva do 
"nào 

obrigató-

rio", onde o politicamente correto esprei-

ta para dar seu bote. É ve*dade, ninguém

arrasta as moças, presas pelo pescoço, ao

Centro Médico de Congonhas. Elas vão
lá. Mas vão arrastadas por uma força
muito mais poderosa que qualquer colei-
ra, a injunçào do seu grupo social. E aí a

questão resvala para o regaço protetor do

binômio cultura/religião. E torna-se into-

cá vel.

Agora mesmo, soldados sérvios estào
estuprando em massa, metodicamente.

mulheres muçulmanas para inseminá-las

com filhos sérvios, cristãos. É também

uma questão de etnia e religião. Nem por
isso, hesitamos em qualificá-la de bárbara

e revoltante. A religião nào pode acober-

tar o desastre.

Desde 1979, quando a excisão foi en-

focada no seminário de Khartoum e deli-

nida como 
"prática 

tradicional que afeta

a saúde das mulheres", multiplicaram-se

os encontros, as conferências, os tra-

balhos sobre esse flagelo. O mapa da

mutilação traçado pela americana Fran

Hosken em seu Relatório Hosken, tor-

nou-se conhecido no mundo inteiro. De-

cepar o clitóris das mulheres, em parte ou

no todo, deixou de ser assunto exclusivo

de alguns grupos sociais. Eliminar o

costume tornou-se obrigação civilizatória

de todos.

E a nós só faltaria agora, depois

das crianças de rua, das queimadas da

Amazônia, dos arrastões, e da fuga dos

assassinos de Chico Mendes, virar noti-

ciário internacional pela inclusão no pró-
ximo relatório de Fran Hosken.

1 HORÓSCOPO...-
—— Max Klim

'ÁRIES • 21/3 a 20/4
Você vive um sábado

•de ritmo diferente,
¦pessoas motivada: , . .. ,
.Io carnaval e um ambiente de descontraçãi

,deve ser aproveitado. A regência astrológic.

;de compensações materiais o boa conviV'

,com quem você ama.

TOURO» 21/4 a 20/5
O quadro astral que 

[ÇS^
desconhece mudanças Uw]';

no calendário civil pou- \\\jj
co diz do clima de carnaval que irá afetar seu

comportamento. Mesmo assim, você estará hoje

mais sensível à influência externa e à ação de

pessoas próximas.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Uma regência distinti-

va, geradora de vanta-

gens e compensações

a seu favor, molda o quadro de um sacado muito

positivo em todos os sentidos. Suas ações po-
dem conduzi-lo a caminhos novos e inesperados

no amor. Mudança.

'LEÃO O 22/7 a 22/8
O Sol no primeiro grau
¦de Peixes diz de forte
'inclinação do nativo, Y r ,l t ^ ^

por realizações que expressem grandeza e os-
ilentação. No seu comportamentos há clara reco-

mendação de maior afabilidade e participação.
Aproveite-se do momento.

mÚM

VIRGEM • 23/8 a 22/9 _
Um bom periodo de r

gência geral começa I

na manhã do sábado, [
com elementos fortes de compensação pari
eventuais prejuízos e a imposição de sua vonta-

des Jbre outras pessoas. O clin

. Acautele-st

instável para

LIBRA • 23/9 a 22/10
Hoje, libriano, vocô te- ['
rá elementos externos l
a interferir no seu mo-  _
do de ser, com o encontro daquilo que mais o
compensa. A festa s a alegria podem dominar

seu gênio venuslano e fazer deste sábado de
carnaval um excelente momento.

CÂNCER» 21/6 a
Sábado de pequena
fluência astrológic

moldar seus pass ___
Você, com seu modo de seFe sua vontadi

poderá alterar esse condicionamento, agindo de

forma a liberar seu ego na busca de realização.

Sensibilidade forte para o amor.

ESCORPIÃO* 23/10 a 21/11

cios próprios. Mesmo assim, você estará mais
distanciado de outras pessoas, e o que irá domi-
nar seu pensamento será o seu próprio eu. Dê-se

mais ao clima de festa.

SAGITÁRIO • 22/n a 21/12
Indicações de predomi- C
nância de um dos seus f
fnais distintivos e
mentos de personalidade: a ânsia pela liberda-

tle. O sol pisciano o faz buscar tal elemento, e os

dias de hoje acentuam essa busca. Evite apenas

os excessos prejudiciais.

CAPRICÓRNIO» 22/12 a 20/1

Bom quadro com a re-

gência da Lua""e uma

isposição forte a favor

de seu relacionamento com outras pessoas. Seu
temperamento dominado pelo elemento Terra o
faz distante do clima de irrealidade e fantaBia.

Mesmo assim, procure o lazer e a alegria.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Dia favorável a auaa
iniciativas e com deBla-

que especial para sua 
n , _ t ^.._..,. ....*_..-.,

criatividade, a inventividade e a busca de coisas

novas. Evite apenas que tal disposição venha a

Interferir no seu relacionamento mais Intimo,

importante por duradouro.

PEIXES» 20/2 a 20/3

Você já vive a influên- 
[(

cia benéfica do Sol so- L

bre sua personalidade.  „„-_
Manifestações de simpatia e muito fascínio po-
derão tornar este momento um instante especial

de sua vivência afetiva. Quadro muito bom para
o amor em todo o periodo.
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HORIZONTAIS — 1 — curvatura da coluna vertebral
com elevação exterior; convexidado sobre o dorso du
alguns animais, proveniente da formação de massas de
tecido gorduroso sob a derme; 11 — lâmina usada pelos
fabricantes de alfinentes para igualar os atamos; 12 —

manias do suicídio; 13 — interjeição de dor. espanto,
susto; 14 — medida norueguesa de superfície, equiva-
lente a 10 ares; 15 — ausência congênita cie íris; 18 —

unidade de luminància no Sistema Internacional, igual a
lumináncia numa direção determinada de uma fonte
com área emissiva de um metro quadrado e cuja
intensidade luminosa na mesma direção ê de uma
candeia; 20 — treliça ou lâmina com orifícios, que se
adapta a portas, confessionários etc, para que as pes-
soas quo estão do lado de dentro possam ver sem
serem vistas, ou (alar com as que estão de lora sem
contato direto; a parte de um encanamento que tica
imediatamente abaixo do ralo; 21 — ciumenta, zelosa,
cuidadosa; 23 — interjeição que exprime queixa, dor,
saudade etc; 25 — prefixo grego; posição superior: 26
— o segundo livro da Bíblia onde so narra a saida dos
hebreus do Egito; larsa do teatro romano que se repre-
sentava depois da tragédia; 28 — elemento do composi-

ção que designa ovo: 30 — extremidade de um conduto
de chaminé, que se liga em ângulo reto ao conduto
vertical, munida de anteparos que evitam o refluxo'da
lumaça para o interior da chaminé; 31 — não deixar vor.
encobrir, esconder; 34 — a alma com a consciência do
si mesma, ou considerada como sujeito e objeto do

pensamento; 35 — dança dos gregos modernos.

VERTICAIS — 1 — bandeira em forma de trapêzi
fazer sinais; bandeira para ornamentação de ri
edifícios em ocasiões festivas; 2 — arvore da família
das bignoniáceas, de folhas bipenadas e vistosas Mores
dispostas om racemo terminal; 3 — nona letra do
alfabeto etiope; 4 — erva lenhosa e trepadeira, da
família das leguminosas, forrageira para o gado em
certas regiões do N.E., e cujas vagens produzem uma
espécie de feijão aproveitável, sendo as folhas trilolia-
das e as flores violáceo-pálidas; 5 — termo vlcàrío ou

partícula Irasal que resume em si a resposta total a uma
interrogação; 6 — rede usada por indígenas do alto
Amazonas; 7 — titulo de tratamento honorífico que
antecede o nome próprio das mulheros pertencentes às
famílias reais de Portugal e do Brasil; 8 — entre os
modernos teóricos do racismo alemão, diz-se dos ouro-

peus de raça supostamente pura, descendentes dos
ãrias, sem ascendência judaica; membro da divisão
asiática da família indo-europôía, que ocupa a índia e o
Irã, ou dessa família toda que compreende essencial-
mente os hindus, iranianos, gregos, italianos, celtas,
eslavos e teutos, cujas línguas são Iodas relacionadas;

9 — processo para separar um colôide de um soluto

o para

mole, iônic , por r mbram
permeável apenas ao soluto: faculdade q
membranas de deixar passar através de seus poros
certas substâncias com exclusão de outras; 10 — aste-
roide n° 221; 16 — orifício circular que serve de passa-
deira a litas ou atacas; aro de metal que debrua aquele
orifício; 17 — que dá cabo de alguma coisa; que ator-
menta, inquieta ou martiriza; 19 — diz-se da casa onde
reina a tristeza ou em que não se nota o movimento do
bem-estar moral ou material; diz-se da pessoa a quem
falta um olho ou os dois; 22 — deixa só; torna solitário;
24 — orixá representado pela gamoloira branca; carne

guisada com milho, alimento este usado pelos trabalha-
dores paraguaios em Mato Grosso; 27 — pessoa ou
coisa ordinária; pessoa som forças; 29 — indivíduo do
uma tribo extinta que habitou nos Campos Novos du
Paranapanema (SP); 32 — que se refere ao primeiro
andar; 33 — raiz grega quo traz a idéia do ponta.
Colaboração de MARINO L. DE MEDEIROS — CEC —

Ipanema.

CORRESPONDÊNCIA

ARGOS — CEC — Brasília -— Mais duas relações de
charadas nos chegaram. O confrade PEDRO DEMO é
fértil produtor de cruzadas e o AROOS também o è de
charadas. Como ambos são de Brasília, a prova è que
poucas são as chances de outras diversões. Como o
charadlamo é o entretenimento mais salutar, mais
inteligente e dador de moral, inteligência, agudeza,

perspicácia e amizade, os dois fazem o apanágio des-
sas características. Auf Wiedersehsn.

LOGOGRIFO (utilização das letras do conceito)
1 Minha ATENÇÃO voltada está (1.4.5.8.2)
Para este ORNATO tão garrido (4.8.2.7.1)
De lino e raro tafetá.

Que torna ALEGRE o sou vestido (4.3.7.1)
Tomara mesmo que RESISTA (7.6.2.31
À sua TEIMOSIA o vâ mania

De usar a roupa todo dia...

ALTER-EGO — DESENFADOS — Jacarepaguá
CHARADA ENIGMOGRAMA (adição ou supressão de

letras)

2. Confrade UENIRI: carne de OVELHA VELHA deixa a
clientela SATISFEITA? 7(-4,5)5

ARGOS — CEC — Brasília
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — angelus; fe; nautilideo; gringolins;
uca; amota; liso; ágata; as: cosidos; riton: so; so; dim;
mo: amoladora: cororo; elo. VERTICAIS angular: asco
CHARADAS SINCOPADAS: 1. manduca; 2. ardente: 3.
tisana; 4, potente.
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'Dolce vita' Samba no pé
Ontem, por volta do meio-dia, na

praia de Genipabu, no litoral do Rio

Grande do Norte, o governador do

Acre, Romildo Magalhães, estava,
como se costuma dizer, numa nicc.

Sua indumentária combinava
inacreditáveis bermuda xadrez com
camisa de seda estampada e, de

quebra, um reluzente tênis Ree-

bok.
Vá lá que seja, é carnaval.

* * *
O que é duro de engolir é o fato de

Sua Excelência estar a léguas de

distância de sua cidade, onde está

armada uma grande caçada para a

recaptura dos assassinos de Chico

Mendes.

À parte
Os livreiros de Brasília não querem

misturar o escritor Cláudio Humber-

to Rosa e Silva com outros autores.

Em respeito à antipatia que Brasi-

Ha lhe devota, combinaram fazer

uma homenagem ao ex-porta-voz co-

locando o seu livro de memórias Mil

dias de solidão — Bateu levou numa

estante à parte.

Um cantinho reservado em suas lo-

jas a obras de importância menor.

À parte ou não, o livro de Cláudio

Humberto, pelo que se antecipa de

seu conteúdo, é candidato certo a

best-seller do ano.

¦ ¦ ¦

Gente fina
Está no Rio uma equipe da rede

alemã Der Spiegel TV para fazer uma

cobertura pelo menos curiosa do car-

naval carioca.

Em lugar de passistas e foliões, a

equipe está documentando como a ai-

ta sociedade brinca o carnaval.

0 programa terá meia hora de du-

ração, integrando uma série que irá

ao ar todas as terças-feiras à noite.

* *
A Der Spiegel TV já cobriu o baile

de máscaras do Hippo e do Pão de

Açúcar, irá hoje ao baile de gala do

Copa e amanhã e segunda estará nos

camarotes mais badalados da Mar-

quês de Sapucaí.

* *
0 projeto tem a participação e o as-

sessoramento de uma brasileira: a co-

lunista Cristine Ajuz.

A primeira-dama do
Rio de Janeiro, Marian-

geles Maia, decidiu on-
tem participar em car-
ne e osso do desfile das
escolas de samba.

Vai sair no Salguei-
ro.

Por quê?
Por que atirar na

geladeira?
Por que não na tor-

radeira?

'Bouquet'

Quem estava anteon-

tem no jantar do Anti-

quarius estremeceu com a

chegada de um bouquet de

modelos americanas e bra-

sileiras de fechar o comer-

cio. 1

À frente do grupo, a top-

model americana Jana

Rajlich, um monumento

de lm85 de altura, filha de

mãe filipina e pai tcheco,

uma loucura.

A escoltá-las, quatro

cavalheiros de chapéu na

mão.

'Gugol'

Pediram certa vez a

um matemático inglês

que estabelecesse um nú-

mero, uma quantia, que

fosse maior do que tudo

existente no universo.

Ele idealizou um nú-

mero que batizou de gu-

gol.

Um gugol è o número 1

seguido de mil zeros.

Nada se lhe iguala:

nem todas as partículas

que compõem o universo,

nem todos os peixes que

nadam nos mares do pia-

neta, nem os grãos de

areia das praias do mun-

do inteiro, nem os fios de

cabelo que vicejam no

crânio de toda a huma-

nidade.

O gugol não perde por

esperar.

O cruzeiro ainda che-

gala.

imo
Irene Singéry,
sambista da
pesada, na pista

'Must'

© O must dos jantares de Brasília

nos últimos tempos é a banqueteira

Fátima Dias, que em apenas duas

semanas pilotou os fogões dos de-

putados Flávio Rocha e Paes Lan-

dim.

• Vem a ser a ex-quituteira-chefe

da Casa da Dinda.

Farpa
• De um depu-
tado petista, co-
mentando a bron-
ca do presidente
Itamar em seu mi-

nistro Paulo Had-
dad por conta do

cruzeiro novo:
— Depois do fus-

quinha, vem ai o

mil réis.

Estréia
e A Estácio de Sá terá uma debu-

tante em desfiles de escolas de

samba como destaque.

A jornalista Cristina Franco.

Rebolará no alto de um carro

exibindo um modelito, assinado

por Zau, rebordado em cristais.

Marca
A fronte parlamentarista

já oacolhou a sua marca pu-
bliòitária.

O logotipo da campanha
Berao os olhou azuis do fale-

cido deputado UlysseB Gui-

marflea.

Quem será?
O camarote n°l da

Brahma tem para os dois
dias de desfile 1.400 con-
vidados.

o E um desconvidado.

'Fast-food'

0 chef José Hugo Celi-

dônio já definiu o que será

o seu pequeno restaurante

que abrirá as portas breve-

mente no Rio Sul — um

fast-food.

A idéia inicial era servir

apenas hot-dogs, mas a

coisa evoluiu e serão servi-

das comidinhas diversas.

O restaurante ainda

não tem nome mas já tem

slogan.
"O 

primeiro fast-food as-

sinado por um chef".

Radical
• Do governador do

Paraná, Roberto Re-

quião, presidencialis-
ta roxo, em recente e

fulminante passagem

por São Paulo:
— O presidencialismo

é Diretas sempre; O par-
lamentarismo, Diretas

nunca mais.

e 0 ator Robert de

Niro chegou ontem

ao Rio para o carna-

vai mas não desem-

barcou sozinho. Veio

com o diretor Fran-

eis Ford Coppola.

Foram quase que di-

retamente do aero-

porto para a praia

em frente ao Lokau,

onde almoçaram

com Liège Monteiro

e Neville d'Almeida.

• Entra a Editora

Abril; dai a Editora

Globo. Thomaz Souto

Corrêa foi eleito presi-

dente da Associação

RODA-VI VA
Nacional de Editores de

Revistas sucedendo Ri-

cardo Fischer.

Glorinha e Paulo

Sérgio Ribeiro abri-

rão os salões no dia

28 para um jantar

em torno de Donald

Trump.

O embaixador José

Aparecida de Oliveira

só voou de volta a Lis-

boa na quinta-feira. 0

seu aniversário, na

véspera, foi comemo-

rado no sítio de Miguel

Pereira apenas com

amigos íntimos: Oscar

Niemcyer, Millôr Fer-

nandes, Chico Caruso e

José Roberto Arruda.

A Schincariol

também entrou na

guerra das cervejas

na Marquês de Sapu-

caí. A marca, de Itu,

São Paulo, ocupará

com os seus convida-

dos 12 camarotes

com decoração de

luxo assinada por

Rosane Assed.

0 carnaval de Petró-

polis será aberto hoje

pelo Itaipava Country

Club com uma grande
festa.

'Playmate'

Saiu melhor que a en-

comenda o ensaio foto-

gráfico feito pela sen-

suai Verônica

Castineira para a edição

de março da revista

Playboy.

Vai ocupar 12 pági-

nas, um pôster gigante,

mais a capa.

De quebra, leva por

antecipação o titulo de

playmate do ano.

A prêmio
9 Não será surpresa se durunte o carna-

vai o prefeito César Maia arranjar tempo

pura tomar uniu profiláticu medida politi-
oa.

Destituir o vereador Wilson Leite Pas-

sos da lidcrunçu do governo nu Câmara

dos Vereadores.

So obviamente o edil não se mancar e

pedir antes o boné.
* * *

Maia está a um pusso de se convencer

de (me a manutenção dc Leito Passos no

cargo poderá comprometer u uprovaçuo

de projetos do maior interesse para a eidu-

de.

BBB

O ministro Paulo Haddad não quer sa-

ber de folia.
A partir da hoje, recolha-se à intimida-

dc do seu sitio no interior dc Minas.

A próxima
O Brasil que se prepare.
Se o fenômeno Daniela Mer-

cury esvaziar, a Bahia já tem
pronta, engatilhada, uma nova
futura sensação musical.
© Atende pelo nome de Silvia
Torres.

* * *
© Não faz o gênero axé-music.
9 Menos mal.

Impasse
Está com passagem marcada no dia 5

pura Washington a ministra do Plane-

jamento, Yeda Crusius.

Vai participar da reunião do BID em

que será anunciada a ampliação das

verbas destinadas aos países de pires na

mão.
* * *

Mesmo que o Brasil seja aquinhoado

eom empréstimos bem mais gordos, a

generosidade do BID criará, de saída,

problemas.

O presidente Itamar Franco quer

ver os novos financiamentos encami-

nhados o quanto antes para investi-

mentos na área social e o Grupo dos 7

quer que os países que receberem em-

préstimos adicionais do BID usem o

dinheiro para amortizar dívidas anti-

gas.

Está criado o impasse.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

Carlton Cine

no lugar do

Carlton Dance

E,
DENISE MORAES

ÍSSE ano não vai ter mesmo

Carlton Dance. A decisão definiu-

va foi anunciada ontem pelo geren-
te de mídia e promoções da Souza

Cruz, Guilherme Zattar. 
'"A 

exem-

pio de outros festivais estrangeiros

de dança, vamos transformar o

nosso num acontecimento bienal."

A mudança foi causada, segundo

ele, pela dificuldade de fechar uma

programação para este ano: 
"Nos

primeiros quatro anos foi fácil por-

que tudo era novidade, mas agora

as coisas começam a se repetir e as

boas companhias levam cerca de

dois anos para desenvolver uma

nova coreografia", justifica Zattar.

Carlton Dance, portanto, só em

1994. Mas os meses de maio e ju-
nho — quando deveria acontecer o

festival — devem ser preenchidos
çom outro evento promovido pela
empresa — o Carlton Cine Cult

Movies, que já ocorreu no ano pas-
sado no circuito universitário do

interior de São Paulo.

A idéia é ampliar o projeto para
São Paulo capital e Rio. 

"Além da

mostra de filmes, pensamos em tra-

zer alguns diretores famosos para
falarem de sua vida e produção,
como Steven Spilberg e Wood Al-

len, mas ainda não fechamos ne-

nhum nome", antecipa Zattar.
"Nos 

anos ímpares teremos cinema

e, nos pares, a dança", continua ele

confirmando possíveis reformula-

ções no formato do festival de dan-

ça: 
"Não 

queremos trazer só os

dinossauros da dança, mas também

os Momixs e La La Las da vida que
falam mais a linguagem popular e

interessam até mesmo quem nào

entende de bale. No ano que vem

também teremos que definir um

preço de ingresso que não seja mui-

to pesado ao público", diz Zattar.

A confirmação do Carlton Cine

Cult Movies e sua programação só

serão acertadas no final de março
— um més antes do anúncio das

atrações do Free Jazz: 
"Já 

estamos

contactando os artistas, haverá sur-

presas, mas nào podemos adiantar

agora."

Viagem
Porque,

quando, como

e onde ir.

JORNAL DO BRASIL

PREÇO ÚNICO 490.000,00
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CAMISAS
CALÇAS (o%^) gsawss

Original Jeans

6a e Sábado
Rio Sul - Barra Shopping - Garcia D'Avila, 121.

Camarote setor 2A (Sáb. Dom. e Seg)

Cadeira de Pista Setor 7 (Dom. Seg)

O melhor da passarela com buffet, garçon e segurança

e traslado.

Informações: Tel: (021) 284-0173
325-4040

987-2220

I^^GOLDENBGYS <^)<K-»
|^SjJgOp^= Av. Bartotomeu Mitre, 370 « Tol.: 294-0597 *£%.
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MATINÉE CARNAVALESCA
NO

RESUMO DA ÓPERA

VENHA SE DIVERTIR NO MAIS ANIMADO DOMINGO

DE CARNAVAL DA CIDADE

DIA 21/02/93 das 16:00 ÀS 21:00H.

CONVITE: CrS 100.000,00

COM DIREITO A 3 REFRIGERANTES E 1 CONVITE

PARA MATINÉE DO DIA 27/02

Av. Borges dc Medeiros, 1426 - Lagoa

Tel.: 274-5895

E /^Roteiro úo^y T]

I übônrkfõufmet |"Uma seleção criteriosa. Você pode confiar"(NMeLE)

OS JANTARES DO "CONTE GRANDE"

manto Conta Grando vai adotar a freqüência das grandes cosas noturnas, abrirá so para

a partir da primeira somana do morço. O endereço da rua Antônio Vieira, no Leme (tel.

641 -i l'48) tornou-se o point para quem quer passar uma noite agradável, com pratos saborosos e

autênticos da alta cozinha do norte da Itália (tortolli di pesca, arrosto de vitolla alfunghi.

rinotoni ai gamboretti e poperoni). bons vinhos, boa musica, enfim, aquela noite agradável que

está voltando ao Rio. O Maurício Scattin, está levando o barco no caminho certo, para desespero

dos concorrentes.

ONDE COMER BEM NO CARNAVAL: MAN0L0'S

A partir de hoje e durante toda a semana do carnaval, o Manolo-s tem casas superlotadas no

almoço e lantar. Explicação para as enchemos com,da de qualidade e proços baixo, Veiam SÔ

todos os pratos do dia, do 2- a 6' (carne assada com nhoque, milanesa com batatas, capa de lia

m fritas) a 80 mil; só 3 robada com polônio e agrião, às quintas, sobo poro 90 mil. Feijoada (hoje)

¦ondo amanha, a 150 mil. dando para 2 pessoas. Se vocô ó amante de peixes, o cardai

lonso. Endereço de sua casa nestas 
'férias": 

Ataulfo de Paiva, 355 tel. 239-5499.

Classificados

Todo dia
no seu JB

Para anunciar

580-5522
JORNAL PO BRASIL

Carnaval Com Alegria, Conforto e 33 Anos de Tradição

SÁBADO
23:00 HS

"UMA NOITE
COMAS

PANTHERAS"
(Desfile e

Concurso das IO

mais lindas

pantheras)
inscrições na

secretaria

DOMINGO

23:00 HS

lt

1!

TOirar-

SEGUNDA
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Carnaval de verdade é no Monte Líbano
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239-0032 - 239-2399 • FAX - (021) 294-6897
Apoio

Zârkos
Faz a malha, você faz a moda



4 o súbudo, 20/2/93

í ! Alterações do ultima hora na prorjramaçilo publicada nostu
soçíio silo (Io ruspons.lbilldado do:, orgarimidiiri;:, dns uvunlos

B/ROTEIRO JORNAI DOBRASU

ESTREIA
••

NAO quero falar sobre isso agora -
Üu Mauro Farias Com Evandro Mesquita. Eliana

Fonseca, Marisa Orth, Silvia Pfoíffer u Moniriuu

Lafond Largo rio Machado 2 (Largo do Macha-

tio. 29 - 205-13842). 14h30, 16h20. 18h10. 20h.

21L50. Copacabana (Av. Copacabana, 801 

205 0953): 16h, 1 7h50. 1 OlKlO. 21 M30 Bitmi

Tijuco (Rua Condo de Bonlim, 370 - 254.

8975): ISh. 17h. 19h. 21 h. Art-Fashion Mall 1

(Eslrnda da Gávea, 899 — 322-1258): 16h30,

I8h20, 20h10. 22h. (12 anos).

A trajetória do Daniel am busca da sobrevivência

como amola na cidadã do Rio du Janeiro. Brasil/
1991

CHAPLIN (Chaplin), du Richard Aiienborough.

Com Robtiri Downuy Jr.. Geraldlne Chaplin, Dan
Aykroyd c Kevin Kline, Star-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro. 502/C — 2564588): 14h. 16h30,
1 £)h. 21 Ii30 Estação Bolalogo/Sa/al (Rua Vo-
luniáriosda Pátria, 88 — 537-1112): 14h, 16h30,
191. Art-Miiier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-"4544): 

15li30. 16h. 20h30. Art-Fashion Mall' 
3 (Estrada da Gávea, 899 - 3221258): 14h,
16h40. 19h20, 22h Art-Casashopping 3 (Av.
Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746), Art-Ma-

dureira 2 (Shoppmij Ct.nter de Madureira — 390-
1827). An-PI.ua 2 (Rua XV du novembro. 8 —

718 6769) 15h40. 18h20. 21 h. (Livre).

A narrativa é conduzida pelas perguntas do editor
Guorge Hayden, que encoraja Chaplin a rever

pontos obscuros du sua autobiografia. EUA/
1992

HOMEM OA CALIFÓRNIA (Califórnia man),
úr. Los Maylield Com Sean Astin. Brendan Fra-
sur. Pauly Shoru o Megan Ward. Palácio-1 (Rua

ilo Passeio, 40 - 240-6541): 14h. 151.40.

171.20, 19h, 20h40. De dom. a 3". a partir de
15h40. Sâo luiz-2 (Rua do Calote. 307 - 285-

2296): 14h40, 16h20. 18h. 19h40. 21 Ii20 Lc-
blon-1 (Av. Ataullo de Paiva. 391 — 239-5048):
141.50, 161.30, 181.10. 191.50. 21b30 América

(Ru.i Conde de Bonlim, 334 — 264 4246):
141.20, IGh. 171.40, 19h20. 21 h. Madurcira-3

(Rua João Vicente. 15 — 593-2146). Ilha Plaza-
(Av. Maestro Paulo e Silva. 400/158), Norte

Shopping-2 (Av. Suburbana. 5 474 — 592-
9430). Central (Rua Visconde do Rio Branco,
455 - 7170367): 141.20, 161., 171.40, 19h20,
211. Dom, apa.lirdo 16h. (Livre).

Dois jovens, Dave Morgan e seu amigo Stone.
encontram um homem das cavernas congelado

ao fu_uiom escavações no quintal de casa. EUA/
1992

CÓDIGO DE HONRA (School lies), do Roborl
Mandei. Com Brendan Fraser. Chris ODonnell,
Andrew Lowery e Matt Damon. Metro Boavista

(Rua do Passeio. 62 - 240-1291): 13h30.
151.30. 171.30. 19L30. 211.30. Condor Copaca-
barra (Rua Figueiredo Magalhães. 286 - 255-
2610). Largo do Machado 1 (Largo do Machado,

29 - 205-6842): 14h. I6h. 18h. 20h. 22h. Le-
hlon-2 (Av, Ataullo de Paiva, 391 — 239-5048),
Barra-2 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487).
Ti/uca-2 (Rua Conde de Bonlim. 422 — 264-

5246). Icarai (Praia de Icarai, 161 — 717-0120):

151.30. 171,30. 191.30. 211.30. (Livre).

Após um incidente, os alunos se vêem obrigados a

decidir se obedecem ou nào ao código do colégio

r.uo os obnoa a delatarem uns aos outros. EUA/

Í992

I CONTINUAÇÃO

••••
QUERIDAS AMIGAS (Édes Emma. draga Bobe).

do István S__abó. Com Johanna ter Steege, Enikó

Boicsok, Peter Andorai e Eva Kerekes. Estação

Paissandu (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-

4653); 151.. 16h40. 18h20. 20h. 21 h40. Alé do-

mingo. Estação Boiafogo/Sa/a-3 (Rua Voluntá-

rios dü Pátria, 88 - 537-1112): 15h, 161.40,

181.20, 2011.(12 anos).

Duas gaiolas trabalham como professoras de rus- ¦

so mas n.!.d..n. seus empregos quando o ensino

da língua deixa do sor obrigatório e precisam
descobrir outras maneiras para sobreviver. Hun-

gna/1991. Domingo e 2' nào serão exibidas as

duas últimas sessões.

A DUPLA VIDA DE VERONIQUE (La double

v/e de Véronique), de Krzysztol Kieslowski. Com

Irene Jacob, Philippc Volier. Claudo Dunoton o

Wladvslaw Kowolski. Atovo Jóia (Av. Copacaba-

na. 680): 151.30. 17h20. 191.10.

Duas mulheres - uma polonesa o a outra Irancosa
-¦ embora não se conheçam tôm muitos pontos

Código de honra conta a história de um estudante discriminado numa universidade por causa dc sua religião

em comum e, quando uma delas morre, a outra
sente uma inexplicável vontade du saber tudo
sobre sua sósia Franca/Polônia/Noruega/.991.

• .•.•
IO SUCESSO A QUALQUER PREÇO (Glen-

garrv Glen Ross). de James Foley. Com Al Paci-
no. Jack Lonimon. Ed Harris. Alec Balwin, Alan
Aikin e Kevin Spacey. Estação Cinema-1 (Av
Prado Júnior. 281 -041-2189): 16h. IBh. 20h.
Club Cinema-1 (Rua Coronel Moreira César
211/153): 14h. 161.20. 18h40. 21 h. Art-Casas-

hopping 2 (Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-
0746): 171.30. 19h20. 21h10. (14 anos)

A história fa_ uma parábola da vida na sociedade
americana dos anos noventa. E mostra a euforia e
a tragédia de quem pertence a esse mundo.

MARIDOS E ESPOSAS (Husbands and wives).
du Woody Allen. Com Woody Allen, Mia Farrow.
Nick Melropolis. Sydney Pollack e Judy Davis.
Rio-Sul (Rua Maiquès de São Vicente. 52 —
274-4532): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

Dois casais atravessam fase de mudanças e encon-
tram-se (orçados a reavaliar e questionar valores

*

Face a face com o inimigo ainda está em cartaz

como casamento, lidelidade, ami-
zadoeamor. EUA/1992.

VEM DANÇAR COMIGO (Sirictly Ballroom). de
Ba_ Luhrmann. Com Paul Mercúrio. Tara Morico,
Bill Hunter e Barry Ollo. Roxy-3 (Av. Copacaba
na. 945 — 236-6245). São Luii-1 (Rua do Calo-

te. 307 - 285-2296): 14h10. 16h, 17h50,
191.40. 211)30. Star Ipanema (Rua Visconde de
Pirajá. 371 —521-4690): 141.40. 161.30, 18h20.
201.10. 22h. (Liure).

Bailarino desafia as regras da companhia criando
uma coreogralia própria, mas sua ousadia pode
custar-lhe o lim do sonho de conquistar um pré-
mio e alé o lim da carreira. Austrália/l 992.

DRACULA DE BRAM STOKER (Bram StokeCs
Dracula), de Francis Ford Coppola. Com Gary

Oldman. Winona Ryder, Anthony Hopkins e Kea-
nu Reeves. Art-Madurcirü 1 (Shopping Center de
Madureira — 390-1827): 16h20. 18h40. 21h.
Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 —

322-1258): 15h. 17h20, 19h40, 22h. Niterói

Shopping-2 (Rua da Conceição. 188/324 —

717-9655): 14h, 16h20. 18h40. 21 h. Windsor

(Rua Coronel Moreira César. 26 — 717-6289):

18h50, 21 h10. Até domingo. (14anos).

As desventuras do sedutor e imortal príncipe da
Transilvania, que deixa seu castelo em busca de
novas vítimas e de seu verdadeiro e eterno amor.
Baseado no romance do Bram Stoker. EUA/1992.

LEOLO (Leolo). de Jean-Claude Lauzon. Com
Maxime Collin, Ginetle Reno, Julien Guiomar e
Pierre Borgaull. Estação BolafogolSala-2 (Rua
Voluntários da Pátiia, 88 — 537-1112): 191)45,
211.45. (10anos).

Menino refugia-se nas anotações de seu diário

para escapar da insanidade que ronda sua família.
Canadá/1992.

OS IMPERDOÁVEIS (Unlorgivcn). de Clint
Eastwood. Com Clint Eastwood, Gene Hackman,
Morgan Freeman e Richard Harris Veneza (Av.
Pasteur. 184 - 295-8349): 161.20. 181.40, 21 h

(12 anos).

Fora-da-lei abandona o crime para viver numa
fazenda mas. precisando de dinheiro, não resisto
ao convite para matar dois covvboys e receber a
recompensa. EUA/1992.

• •
A PRISIONEIRA DO AMOR (The hridge). do

Syd Macartney. Com Saskia Reeves, David 0ÉHa-
ra, Anthony Higglns o Joss Ackland. Art-Copaca-
bajia (Av. Copacabana, 759 - 235-4895):
14h20. 161.15. 181.10. 201.05, 22h. Estação Bo-
tafogo/Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria. 88 —

537-1112): 15h45. Art-Fashion Mall 2 (Eslrada
da Gávea. 899 - 322-1258): 16h20. 18M5.
20h10. 22h05. (14anos).

Mãe e filhas passam as férias do verão à beira-mar
o a chegada de um pintor, quo pretendo pintar o
rosto da màe, desencadeia uma série de confron-
tos que afetarão a vida do todos. Inglaterra/1991.

FERNGULLY — AS AVENTURAS DE ZAK E
CRYSTA NA FLORESTA TROPICAL (Fern-
Gully — The last rainforest), desenho animado de
Bill Kroyer. Barra-3 (Av. das Américas, 4.666 —

325-6487): 151.30. (Livre).

Conto de fadas ecológico que narra a lula enire o
Bem (fadas e gnomos) e o Mal (empresa madei-
reira) pela preservação de uma floresta austrália-
na. Baseado nas histórias de Diana Young. EUA/
Austrália/1992.

SIMPLES DESEJO (Simple men), de Hal Har-
lley. Com Robert Burke. William Sage, Karen
Sillas e Martin Donovan. Estação Botafogo/Sala-

2 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 537-1112):
17h45. (10 anos).

História de dois irmãos — um que luta para odiar
as mulheres e outro que precisa enfrontar a verda-
de sobre seu pai e sua vida. Inglaterra/EUA/

1992.

QUERIDA. EU ESTIQUEI O BEBÊ - (Honey. I
h/cw up the kid), do Randaf Kloiser. Com Rick
Moranis, Mareia Strassman, Robert Oliveri, Da-
mel Shalikar, Joshua Shalikar. Tijuca-1 (Rua
Condo de Bonfim, 422 — 264-5246): 151.30.
17h20. 191)10, 21 h. Center (Ruo Coronol Moreira
César. 265 — 711 -6909): 1 Bh30, 17h20. 19h10,
21 h. Dom., a partir de 17h20. Star-São Gonçalo

(Rua Dr. Nilo Peçanha, 56/70 — 713-4048).

Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 —

394-4452): 15h. 17h, 19h, 21 h. (Livre).

Filhos do cientista acabam acidentalmente estica-
dos cada vez que se aproximam de uma fonte do
corrente elétrica, chegando a uma altura de 34
metros. EUA/1992

ESQUECERAM DE MIM 2 — PERDIDO EM
NOVA IORQUE (Home alone 2 — Lost in New
Yoik). du Chris Columbus. Com Macaulay Culkín.
Joe Pesei, Daniel Stern e John Heard. Ricamar

(Av. Copacabana, 360 - 255-4491): 14h30. Ni-
leróiShopping-1 (Rua da Conceição. 188/324 —

717-9655): 14h30, 16h40. 18h50. 21 h. (Livre).

Família viaja para a Flórida enquanto o filho menor

embarca sozinho para Nova Iorque, onde conse-

gue instalar-se num hotel de luxo e infernizer a
vida de dois ladrões que fugiram da cadeia. EUA/
1992.

MUDANÇA DE HABITO (Sisler aci). de Emilo
Ardolino. Com Whoopi Goldberg, Maggie Smith,
Kathy Najimy o Wendy Makkena. Cândido Men-
des (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7295): 151..
16h50. 181.40. 20h30, 22h20. Windsor (Rua Co-

ronol Moreira César, 26 
"M 

7 6289): 141)30,

16h30. Aló domingo. (Livre).

Comédia Cantora de niglut cluh o testemunha de

um crimo cometido por seu amante - um gangs-
ter— o para salvar ,1 vida redigia.se num convun-

lo. EUA/1992,

FACE A FACE COM O INIMIGO (Knighl mo-

ves), do Carl Schenkel Com Clinstophor Lamhert,

Diane Lano o Tom Skorrit. Roxy-2 (Av. Copaca-

bana, 945 — 236-0245): 1 Sh. 17h10, 19h20,
21h30. Palãcio-2 (Rua do Passeio, 40 - 240-

6541): 141., 161.10, 18h20, 201.30. Dom., a parlir
do 161)10. Barra-3 (Av, das Américas. 4 666 —

325-6487): 171.10, 19h20. 211.30. Carioca (Rua
Condo de Bonfim, 338 — 228-8178): 14h30,

161.40, 18h60, 21 li. Ilha Plaza 2 (Av. Maost.o

Paulo e Silva, 400/158), Norte Shopping-1 (Av.
Suburbana, 5.474 — 592-9430): 141.30. 16h40,

18h50, 21h. Dom., a partir do 16h40. (Manos)

Peter Sanderson acredita quo o xadrez é o reflexo
da vida: que e violenta. Agora, ele tem um misto-
rioso adversário em sua vida o um jogo de vida e
morte ondo qualquer orro pode ser fatal EUA/
1992.

O GUARDA-COSTAS (The Bodyguard). de
Mick Jackson. Com Kovin Costner e Whitney
Housion. Roxy-t (Av. Copacabana, 945 — 236-
6245): 14h30. 161.50. 19h10. 21L30. Barra-1

(Av. das Américas, 4.666 — 325 6487): 14h,
161.20. 18h40. 21h. Madureira-1 (Rua Dagn.ar
da Fonseca. 54 — 450-1338): 14h, 16h20.
18h40, 21h. Dom., a partir de 161.20. (12.mos)

O oncontro do guarda-costas profissional Frank
Farmer e da alriz Rachel Marron causa uma pro
funda transformação em suas vidas.

CORPO EM EVIDÊNCIA (Body ot evidence). de
Uli Edel. Com Madonna e Willem Daloo. Odenn

(Praça Mahaima Gandhi, 2 — 220-3835): 131.40.
15h30,17h20.19h10. 21 h. Sáb. dom. o feriados.
a parlir de 151.30. Ópera 1 (Praia de Bolaloto.
340 — 552-4945): 16h. 171.50. 191.40, 21h30.
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 —

450-1338). Olaria (Rua Uranos. 1.474 — 230
2666). Niterói (Rua Viscondu do Rio Branco, 375
— 719-9322): 151)30, 17h20, 19h10. 21 li Dom.
a partir de 17h20. (18 anos).

A cantora Madonnu faz o tipo mulher fatal: pro-
priolãria de galeria de ano elü é acusada do liomi-
cldio do um ricaço, seu amante. EUA/1992.

ASES DO CÉU - ÁGUIA DE AÇO lll (Aces: iron
eagle lll), de John Glon. Com Louis Gossul Jr.
Rachel Mclish, Paul Frooman e Horst Buchholz
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 254
9578): 15h30, 17h20, 19h10, 21 h. Pathé (Praça
Floriano. 45 — 220-3135): 12h40. 141)20. 16h
17h40, 19h20, 21 h. Sáb. o dom., a partir de
14ll20. Até domingo. Paratodos (Rua Aiquias
Cordoiro, 350—281 -3628): 14h20. 16h. 1 7h40.
19h20. 21 h. Até domingo. (Livre).

O piloto Chappy o seus companheiros, pilotando
aviões usados na 2o Guerra Mundial, combatem
um impiedoso comandante de tráfico de drogas
EUA/1992.

I REAPRESENTAÇAO
•••

TOMATES VERDES FRITOS (Fried green to-
matoes). do Jon Avnel. Com Mary Stuart Master-
son, Mary Louise Parker. Kathy Bates o Jossica
Tandy. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 255-
4491): 16h50. 19h10. 21 h30 Art-P/aza 1 (Ruo
XVde Novembro, 8 — 718-6769): 14h15,16h40.
19h05, 21h30. Art-Casashopping 1 (Av. Alvora-
da, Via 11, 2.150 — 325-0746): 16h20. 181.40.
21 h. (Livro).

Quatro mulhoros tôm suas vidas entrelaçadas, nu
ma história que envolve o passado, o presunto e
muitos situações marcantes. EUA/1991.

SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO (Brasilei-
ro). de Ricardo Pinto e Silva. Com Renato Borghi,
Lucinha Lins, Cláudio Mamberti o Ronato Con-
sono. Lagoa Drive-in (Av. Borges do Medeiros.
1.426 — 274-7999): 20h, 22h. (Livre).

Comedia. Historio do um candidato o suas mara-
cutaias eleitorais, quo incluem mansões suntuo-
sos, adultério e desvio de verbas. Baseado na

peça de Marcos Caruso o Jandira Martini, Produ-

ção de 1991.

EXTRA
A MAO QUE BALANÇA O BERÇO (The hand

that rocks the cradle). do Curtis Honson. Com
Annabella Sciorra, Robecca de Mornay, Matt Mc-

Coy o Ernio Hudson. Cândido Mendes (Rua Joa-
na Angélica, 63 — 267-7295): á meia-noite. (12
anos).

Casal com dois filhos contrata uma babá do apa-

rôncia angelical mas que, na verdade, tem um

plano diabólico para acabar com toda a família.

EUA/1992.

I Cotações: • ruim • regular • • bom • * • ótimo • • • • excelente

PERTO DE VOCE
SHOPPINGS

ART-CASASHOPPING 1 (222 lugares) - To-
males verdes fritos: 161.20. 18h40. 21 h. (Livre).

ART-CASASHOPPING 2 (667 lugares) — O
sucesso a qualquer preço: 17h30, 19h20, 211.10

(14 anos).

ART-CASASHOPPING 3 (470 lugares) — Cha-

plin: 15h40. 18h20, 21 h. (Livre).

ART-FASHION MALL 1 (164 lugares) — Não

quero falar sobre isso agora: 16h30. 18h20.
20h10. 22h. (12 anos)

ART-FASHION MALL 2 (356 lugares) - A pri-
sioneira do amor: 161.20. 18hl5. 20h10. 221.05.

(12 anos).

ART-FASHION MALL 3 (325 lugares) - Cha-

plin: 14h, 16h40. 19h20. 22h. (Livre).

ART-FASHION MALL 4(192 lugaros) - Drã-
cuia de Bram Stoker: 15h. 171.20. 19h40, 22h.

(12 anos).

BARRA-1 (258 luga.es) - 0 guarda-costas: 14h.
16h20. 18h40, 21h. (12 anos).

BARRA-2 (264 lugares) — Código de honra:
15h30. 171.30, 19h30. 211.30. (Livre)

BARRA-3 (415 lugaios) — Ferngully ¦ As aven-
turas de Zak e Crysla na lloresta tropical: 15h30

(Livre). Face a face com o inimigo: 171.10,
19h20. 21h30. (14 anos)

ILHA PLAZA 1 (255 lugares) — O homem da
Califórnia: 14h20. 16h. 17h40. 19h20. 21 h.
Dom. a parlir de 16h. (Livre)

ILHA PLAZA 2 (255 lugares) - Face a face com
o inimigo: 14h30, 16h40, 18h50. 21 h Dom., a

partir de 161.40 (14 anos).

NORTE SHOPPING 1 (240 lugares) — Face a
face com o inimigo: 14h30, 161.40, 18h50. 21 h.
Dom., a parlir de 16h40. (14 anos).

NORTE SHOPPING 2 (240 lugares) - O ho-
mem da Califórnia: 14h20. 16h. 17h40. 191.20,
21h. Dom., a partir de 16h. (Livre).

RIO-SUL (450 lugares) — Maridos e esposas:
14h. 16h. 18h, 20h, 22h. (14 anos).

¦ COPACABANA
ART-COPACABANA (836 lugares) - A prisio-
neira do amor: 14h20, 16h15. 18h10. 20h05.
22h. (12 anos).

CONDOR COPACABANA (1.043 lugares) —

Código de honra: 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. (Li-
vie).

COPACABANA (712 lugares) — Não quero talar
sobre isso agora: 16h, 171.50, 131.40. 21h30 (12

ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 luga.es) — 0 su-
cesso a qualquer preço: 16h, 18h, 20h. 22h (14
anos).

NOVO J0IA (95 lugares) - A dupla vida de
Veronique: 15h30. 17h20, 19h10. 21h. (Livre).

RICAMAR (600 lugares) — Esqueceram de mim
2 — Perdido em Nova Iorque. 141.30 (Livre).
Tomates verdes fritos 16h50. 19h10. 2th30 (Li-
vre).

ROXY 1 (400 lugores) — O guarda-costas:
141.30,16L50, 191.10, 21h30. (12anos).

ROXY 2 (400 lugares) — Face a face com o
inimigo: 15h. 1 7h10, 19h20. 21h30. (14 anos).

ROXY 3 (300 lugares) — Vem dançar comigo:
14h10. IGh. 171)50, 191)40, 21h30. (Livre).

STAR-COPACABANA (411 lugares) — Cha-

plin: 14h. 16h30, 19h, 21h30. (Livre).

STUDIO COPACABANA (402 lugares) — fe-
chado para obras.

¦ IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugares) — Mudança

de hábito: 15h. 16h50, 18h40. 20h30, 221.20

(Livre), A mão que balança o berço: hoje e ama-

nhâ.à meia-noite (12 onos).

LAGOA DRIVE-IN (300 carros) - Sua excetên-

cia o candidato: 20h, 22h. (12 anos).

LEBLON-1 (714 lugares) — O homem da Califór-

nia: 141.50. 16h30. 181.10. 19h50. 21h30 (Livre).

LEBLON-2 (300 lugaros) — Código de honra:

15h30,17h30. 19h30, 21h30. (Livro)

STAR-IPANEMA (412 lugares) — Vem dançar

comigo 14h40. 16h30. 18h20.'20h1O. 22h (14
anos).

1 BOTAFOGO
BOTAFOGO (967 lugoies) — Oigasmo alucinan-

te de uma tarada o Chupeta erótica — Parte II:
14h30. 161.45. 19h. 20h05. (18anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 (304 lugares)
Chaplin: 14h. 161.30. 10h. 21h30. (Livre).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 (49 lugares)
A prisioneira do amor I 51.45 (12 anos). Sim-

pies desejo: 17h45 (10 anos). Leolo: 191.45 (10
anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (86 lugaros)
Queridas amigas: 15b. 16h40.181.20. 201. (12

anos).

ÔPERA-1 (765 lugares) — Corpo em cvidéncra:
16h. 17h50. 191)40. 21h30 (18unos).

VENEZA (795 lugares) - Os imperdoáveis:
16h20,18h40. 21 h. (12 anos).

i CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPUBLICA (89 luga-
res) — Não funcionará durante o carnaval.

ESTAÇÃO PAISSANDU (450 lugares) — Que-
ridas amigas: 15h. 16h40, 18h20. 20h. 21h40.
Alé domingo- (12 anos).

LARGO DO MACHADO 1 (835 lugares) —

Código de honra: 14h. 16h. 18h, 20h. 22h (Li-
vre).

LARGO DO MACHADO 2 (419 lugares) — Não
quero falar sobre isso aqora: 14h30. 16h20
18h10,20h, 21.*i50 (12anos).

SAO LUIZ 1 (455 lugares) - Vem dançar comi-

go: 14h10.16h, 17h50. 19h40, 21h30. (Livro).

SAO LUIZ 2 (499 lugares) — O homem da Cali-

tórnia: 14h40. 16h20, ISh. 19h40, 21h20 (Li-
vre).

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

(99 lugares) — Não funcionará durante o cama-
vai.

METRO BOAVISTA (952 lugares) — Código de
honra: 13h30. 15h30. 17h30, 19h30. 21h30. (Li-
vre).

ODEON (951 lugares) — Corpo em evidência:
131.40.151.30. 17h20.19h10. 21 h. Sàb. edom.a

partir do 15h30. (18 anos).

PALACIO-1 (1 001 lugares) - O homem da Cali-
tórnia: 14h, 15h40, 1 7h20. 19h. 20h40. De dom.
a 3". a partir de 15h40. (Livre).

PALACIO-2 (304 lugares) — Face a lace com o'
inimigo: 14h, 16h10. 18h20, 20h30. Dom, a

partir de 161.10 (14 anos).

PATHÊ (67! lugares) — Ases do céu — Águia de
aço 3: 121.40, 141.20. 16h. 17h40. 191.20. 21 h.
Sáb. e dom, a partir de 14L20. Alé domingo.

(Livre).

REX (1.098 lugares) — Loucuras do sexo total e
E/as em dupla penetração: 13h, . 4h50, 16h35,
18h25. 20h10. De sáb. a 3J. às ISh. 16h5o!
18h35. 20h25. (18anos).

VITÓRIA (1.231 lugares) — Todos os sabores do
sexo: 13h30. 14h40. 151.50. 17h. 18h10. 19h20.
20h30, 21h40. De sáb. a 3-, a partir de 14h40.

(18 anos).

BRUNI-MÊIER (420 lugaros) — Coisas eróticas
2:15h10.17h30. 19h50. Puxa que estica: 16h20,
181.40. 21h. (18anos).

PARATODOS (830 lugares) — Ases do céu —

Águia de aço lll: 14h20, 16h. 171.40. 19h20. 21 h.

(Livre).

¦ madureira/
jacarepagua
ART-MADUREIRA 1 (1.025 lugares) - Dracula

de Bram Stoker: 161)20. 181)40, 21h. (14anos).

ART-MADUREIRA 2 (288 lugares) — Chaplin:
15h40.18h20.21h. (Livro).

MADUREIRA-1 (586 lugaios) — O guarda-cos-
ias: 14h, 16h20, 18h40, 21 h. Dom., a partir de
161.20 (Livre).

MADUREIRA-2 (739 lugares) - Corpo cm evi-
déncia: 151.30.171.20. 19h10. 21 h. Dom., a parlir
do 171.20. (18 anos).

MADUREIRA-3 (480 lugares) — O homem da
Califórnia: 14h20. 16h, 17h40. 19h20. 21 h.
Dom. a partir de 16h. (Livro).

I CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE (1.300 lugares) — Querida,
estiquei o bebê: 15h. 17h, 19h. 21 h. Atè domin-

go. (Livre).

i NITERÓI

TIJUCA
AMÉRICA (956 lugares) — O homem da Calilór-
nia: 14h20,16h, 1 7h40,19h20. 21 h. (Livre).

ART-TIJUCA (1.475 lugares) — Ases do céu ¦

Águia de aço lll: 151.30. 17h20. 19h10. 21 h.

(Livre).

BRUNI-TUUCA (459 lugaros) —Não quero falar
sobre isso agora: 15b, 17h. 19b. 21 h. (12 anos).

CARIOCA (1119 lugares) — Face a face com o
inimigo: 14h30. 161)40. 18h50. 21 h. (14anos).

TIJUCA-1 (430 lugares) — Querida, eu estiquei o
bebê: 15h30,17h20. 19h10, 21 h. (Livre).

TIJUCA-2 (391 lugares) — Código de honra:
15h. 17h.19h.21h. (Livro).

TIJUCA-PALACE 1 (464 lugares) - Fechado

para obras.

OLARIA
OLARIA (887 lugares) — Corpo £

15h30. 171.20. 19hl0, 21 h. Dom

171.20 (18 anos).

ART-MÊIER (845 lugares) — Chaplin: 15h30.
18h. 20h3& (Livre).

_&_ 3 *l|flS_8KS_S
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ART-PLAZA 1 (260 lugares) - Tomates verdes
fritos: 141)15.16h40. 19h05. 21h30. (Livre).

ART-PLAZA 2 (270 lugares) — Chaplin: 15h40.
18h20.21h. (Livre).

CENTER (315 lugares) — Querida, estiquei o
bebê: 15h30, 17h20, 191.10. 21 h. Dom., a partir
do17h20.(Livre).

CENTRAL (807 lugares) — O homem da Calilór-
nia: 141.20. 16h. 17h40. 19h20, 21 li. Dom., a
parlir de 16h. (Livre).

CLUB CINEMA-1 (201 lugares) — O sucesso a
qualquer preço: 14h. 16h20. 181.40, 21 h. (14
anos).

ICARAI (852 lugares) — Código de honra: 15h.
1 7h, 19h, 21 h. Dom., a partir de 17h. (Livro).

NITERÓI (1.398 lugares) — Corpo em evidência:
15h30. 17h20. 19h10. 21 h. Dom., a partir de
17h20 (18 anos).

NITERÓI SHOPPING 1 (100 lugares) - Esque-
ceram de mim 2 ¦ Perdido em Nova Iorque:
14h30,16h40,18h50, 21h. (Livre).

NITERÓI SHOPPING 2 (132 lugares) — Drácula
de Bram Stoker: 14h. 161)20. 18h40. 21 h. (12
anos).

WINDSOR (501 lugares) — Mudança de hábito:
14h30. 16h30 (Livre). Dracula de Bram Stoker.
18h50. 21h10. (14 anos).

1 SÂOGONÇALO
STAR-SAó GONÇALO (325 lugares) - Queri-

da. eu estiquei o bebê: 15h. 17h. 19h. 2lh (Li- r.^TTT"- —. ¦" 
~'*Tm™m*K!!Z!u!m^^m^^m*®mm™iil'-'--

«ete lu Esqueceram de mim 2: opção para crianças e adultos
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SHOW EXTRA.
BADEN POWELL — Do 5- o dom, às 22h, Rio

Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio, s/n" (641-
9046). Couvert a CrS 70.000 (5a o dom.) o

90.000 (6a o sáb.); consumação a Cr» 35.000 (5a

o dom.) o CrS 40.000 (6' u sáb.). Atô 28 do

fovoroiro,

PERY RIBEIRO/TAMBORES DA PAZ - 4" o

5a. às 22h30; 6° o sáb., ás 23H30. Mistura Fino,

Av. Borgos da Medeiros. 3.207 (266-5844).

Couvert a CrS 90.000 (4a o 5a) o CrS 1 20.000 (6-

a sáb.). Consumação a CrS 50.000. Aló 27 do

fovoroiro.

AFTER HOUR — Revezamento dos músicos Os-

mar Milito, Alberto Chlmelli. Nico Assumpção,

Paschoal Moirollos. André Tandeta. Nivaldo Or-

nollas e André Dias Gomos. Do sáb. a 3a. ás 23h.

Plano-bar do Mistura Fino. Av. Borgos do Medoi-

ros, 3.207 (266-5844). Sem couvert. Até 23 do

fovoroiro.

GOLDEN BOYS/NOVAS VELHAS CANÇÕES

— De sáb. a 3", às 23h. People, Av. Bartolomou

Mitro, 370 (294-0547). Couvert a CiS 75.000

(3', 4» e 5a) e CrS 110.000 (6- a dom., 2a e 3");

consumação a CrS 40.000 (4a, 5" o dom) e CrS

50.000 (6" o sáb.). Alé 23 do levoreiro.

BE HAPPY — Do A- a sáb., às 23h. Gula Bar. Av.

Delfim Moreira, 630. Reservas pelo tel. 259-

5212. Couvert a CrS 50 000 (5a e dom.) e CrS

60.000 (6' o sáb.). Consumação a CrS 40.000.

Ultimo dia.

MARISA GATA MANSA/UM TRIBUTO A

DOLORES DURAN — Participação do baixista

Marcelo Mariano. 4a o 5-, ás 22h30; 6a o sáb., ás

23h. Au Bar, Av. Epitácio Pessoa, 864 (259-

1041). Couvert a CrS 80.000 (4" e 5a) o CrS

100.000 (6a o sáb). Até 6 de março.

MPB4/BRASIL DE A A Z — Do 3" a sáb. às

18h30. Caló-Concetto Teatro Rival. Rua Álvaro

Alvim, 33 (532-4192). CrS 50.000. Ingressos a

domicilio pelo tel. 221-0515 e 222-6956. A casa

abre abre às 171)30 com serviço de bar c música

ambiente. Último dia.

CONJUNTO DANÇA E BALANÇA — De sáb. a

3a. a partir do 22h Rua Santa Maria, 34 (atrás do

metrô Praça 11), Entrada Iranca. Até 23 de feve-

SHOW CENTER CLUBE -- Bailes carnavalescos

com samba, reggoe o lambada. S_.b. a 3â, às 23h,

Rua 15, n" 100 (779-1168) 
— Xorém. CiS 30.000

(homons). Mulhoros náo pagam. Até 23 do teve-

ESPORTE CLUBE IGUAÇU — Bailo do Shorti-

nho. Sáb., às 23h. Baile das Torcidas. Dom., ás

23h. Bailo das Panteras. 2a. às 23h. Bailu da

Saudado. 3a. ás 23h. Rua Otávio Tarquino. 662

(767-1845). Nova Iguaçu. Mosa a CrS 1.000.000

(sócios) o CrS 1.260.000 e camaroto a CrS

2.500.000 (sócios) o CrS 3.000.000. Proços do

ingressos válidos para ns quatro noites.

BUFFALO GRILL - Música ao vh

to, a partir do 20h. Rua Rita Ludoll. 47 (274
4848). Couvert a CrS 25.000 (2" a 5a) o CrS

30.000 (6a o dom.).

PAULO SOLEDADE ACÚSTICO - 6", às 22h;

61' a dom., às 23h. Havana Café Concerto, no São

Conrado Fashion Mall. Estrada da Gávoa, 899/Lj

207 (322-0159). Som couvert. Até amanhã.

JÚ CASSOU/MENU MUSICAL — O público
escolhe o que deseja ouvir. 2a o 3a, ás 20h30; 4" o

5a, às 21 h; 6a o sáb., às 211.30. Au Bar, Av.

Epitácio Pessoa. 864 (259-1041). Sum couvert.

BAR ONE TWENTY ONE - Happv hour com o

pianista Sidney Marzullo. Do 2*> a sáb., às 18h.

Após às 21 h dança do salão. Shcraton Rio Hotel,

Av. Nlemoyer, 121 (274-1122 r.1233). Couvert a

CrS 60.000 (após às 21 h).

RIO QUARTET — De 5a a sáb. às 22h. Skylab

Bar, do Rio Olhon. Av. Atlântica, 3.264/30"

(521 -5522 r. 2714). Consumação a CrS 65.000

Iparadançar
CLUBE 20 — Música para dançar com o Quartoto

20. 6a e sáb., a partir de 22h30. Av. Sernambotiba,

6.250 (385-5811). Consumação a CrS 40.000.

Estacionamento próprio.
BOTANIC — O Carnaval da Bahia. A partir do

22h. Rua Pacheco Leão, 70 (274-0742). Couvert

a CrS 40.000 o consumação a CrS 50.000.

BASEMENT — De 4a a dom., a partir de 23h. Av.

Arthou

Baden Powell mostra seu talento no Rio Jazz Club

exposi e s

ARTE MODERNA BRASILEIRA

coleção Gilberto Chateaubriand

O Rio de Janeiro na coleção
Gilberto Chateaubriand

Rio Narciso - O Pão de Açúcar
fotografias

ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO

O Inventário do Universo

ESCULTURAS
acervo do MAM

NACIONAL E INTERNACIONAL

Concurso para bolsa de estudos
noTamarind Instituto NeujMéxico
University-usa
Inscrições abertas na oficina de
gravura do MAM até 12 de
março de 1993.

apoio prefeitura da cidade do rio de janeiro

/V_£_k/V 
museu ^e arte moderna do rio de janeiro

o dom., a

DANCING BEER — Do 3" a dom., a partir de

22h. As 3as, ritmos latinos. As 4as, Colina Jop-

port. Do 5a a sób.r o conjunto do saxofonista

Carlos Moura ruvozundo-so com o DJ Tony

Ü'Car.0. Dom., Ruggao Timo. No primoiro andar,

choperia, com vldooclipos. Av. Bartolomou Milro,

112 (239-0198). Do 3a a sáb.. consumação a CrS

160.000 (na boate) o CrS 60.000 (1" andar).

Dom., CrS 100.000 e CrS 50.000 a consumação.

RESUMO DA ÓPERA — Do 4» a dom., a partir
do 22h. Matlnô, sáb. o dom., a partir do 16h. Av.

Borgos da Modoiros, 1.426 (274-5895). CrS

60.000 (do 4a a 6a o dom.) e CrS 70.000 (sáb).
Consumação a CrS 68.000. Matinê a CrS 60.000

(para jovens do 12 a 17 anos).

ONE TWENTY ONE — Música para dança do

salão. De 2a a sáb., a partir de 21 h. Sheraton Rio,
Av. Niemeyer. 121 (274-1122). Couvert a CrS
60.000 (2a a 4a) o CrS 120.000 (5a a sáb.).

WELL'S FARGO - Do 3a a dom., a partir do 21 h.

As 5as, festo Tochno. Aos dom.. Flashback Timo.

Matinês sáb. e dom. das 16h ás 20h. Ruo Gal.

Urquiza. 102 (274-7895). CrS 30.000 o consu-

maçõo o CrS 30.000. Trajo: esporte fino (não são

admitidos tênis).

PAPILLON — Discoteca de 3a a dom., a partir das
22h. Hotel Intercontinental. Av. Prefeito Mendos
de Morais, 222 (322-2200). CrS 50.000 (do 3a o
5a o dom.) e CrS 80.000 (6«, sáb. o véspera de
feriado). Matinê aos domingos., das 16h30 às
20h. CrS 35.000. estacionamento gratuito.

SAVAGE — Diariamente, a partir de 22h. Av.
Epitácio Pessoa, 1.484 (521-2645). CrS 40.000

(mulher) o 60.000 (homem). Consumação a CrS
40.000 (mulher) e CrS 60.000 (homem).

CARINHOSO — Diariamonto, a partir das 21 h.
Aos dom., Uma Noite Em New York City/Disco-

• 
tequo Rovival. Rua Visconde do Pirajá, 22 (287-
0302). Couvert a CrS 50.000 (de dom. o 5a) e CrS
60.000 (6a. sáb. e véspera de feriado).

SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo. Diária-

mente, a partir das 21 h. Av. Atlântica. 3432 (521 -

1296). Couvert do 3a a 5a a CrS 45.000; 6a, sáb. o
véspera do feriado, a CrS 70.000; dom. e 2a. sem
couvert.

CALlGOLA — Diariamente, a partir de 22h. Dis-

coteca a cargo de Rodrigo Vieira o Fernando
Portugal. Rua Prudente de Morais, 129 (287-
1369). Consumação a CrS 200.000.
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A bruxinha que era boa: em cartaz durante o carnaval

CRIANÇA
A BRUXINHA QUE ERA BOA— Teatro Posto 6.

R. Francisco Sà, 51 (287-7496). Sáb. o dom., às
18h. Sáb. CrS 30.000, dom. o foriados CrS 35 000.
Durante o Carnaval haverá espetáculos sáb..
dom., 2" q 3a.

FÊXTRA
BAILE INFANTIL E CONCURSO DE FANTA-
SIAS — Nesse sábado o 3" de carnaval haverá
bailo o concurso de lantasias no McDonald's .
Contro. R. Sáo José 70, do 14h ás 16h e om
Copacabana. Av. NS. Copacabana, 967, do
11h330às13h30.

TOBOPLAY — Parque aquático composto do to-
boàguas gigantes em fronte a praia. Diariamento
de 9h30 às 18h30. CrS 8.500 (preço médio da
ficha). Doscontos para excursões o colégios.
Praia do Piratininga — Praião/Nitorói (709-
3488).

PLAYTOY TIJUCA - Parque do diversões. Dia-
namento do 10h às 22h. Tijuca Off Shopping. Av
Maracanã, 987. CrS 15.000 (preço médio por
brinquedo). Mini rail, CrS 20.000 cada cinco vol-
las.

PLAYTOY BARRA — Parque de diversões. Do 2a
a 6a das 14h às 20h; sáb. das 14h ás 20h. Dom.
das 10h às 20b, 2», das 14h às 20, 3', das 10h às
20h o 4a. das 14h às 20. Passaporte: CrS 60.000.
Pista de mini bugre o Wolk machino. Av. Alvora-
da. 2.150. Tel: 325-7510.

JARDIM ZOOLÓGICO - 2.400 animais onlro
répteis, avós o mamíferos. Parque da Quinta da
Boa Vista, s/n" (254-2024). Sáb. o dom., das 9h
ás 16h30, reubrindo na 4a ao meio dia e a entrado
tem desconto de 50%. CrS 30.000. Entrado Iranca
para criança até um metro de altura o para quem
apresentar o vale-idoso.

MUSEU DE FAUNA - Acervo com ospècimos
coletados na década do 40. Cerca de 2 mil poças
pertencentes a ospècimos muito raras, outras em
vias de extinção. Parque da Quinta da Boa Vista.
CrS 2.000.

H EXPOSIÇAO
RENAN CEPEDA/FOTOGRAFO DE RUA -

Fotografias. Cate Laranjeiras. Rua das Laranjeiras,

402/Sobrado. De 2a a sáb, a partir das 19h. Até

dia 2 de março.

ARMANDO MATTOS — Pinturas e gravuras.
Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes, Rua

da Assembléia, 10/subsolo. De 2a a 6", das 11 h

às 19h. Até dia 5 de março.

PROJETO QUATRO QUADROS/FASE 6 —

Exposição de quatro obras de diferentes artistas.

Galeria Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,

63. Diariamente, das 14h á meia-noite.

FILIPE SALVADOR — Pinturas. Cantinho da Ar-
te do Luxor Hotel Regente, Av. Atlântica, 3.716.
De 2a a dom., das 10h ás 21 h. Ató dia 25 de
fevereiro.

II EXPO PRETO NO BRANCO — Grafite. Espa-

ço Cultural Mary Sommerfe/d, Rua Dr. Rubens
Brasil. 17 — Niterói. De 2a a 6a, das 9h às 18h.
Sáb.. das 9h às 14h. Até dia 27 de fevereiro.

2" EXPO DA AAST — Pinturas. La cave de Paris.
Rua do Oriente, 437 — 252-5534. De 4a a dom.,
a partir do 18h. Até dia 7 de marco.

MUSEU BOTÂNICO — Exposição fWaía Atlânti-
ca, enfocando o ecossistema mais ameaçado do
Brasil e Exposições Kuhlmann, em homenagem
ao naturalista. Jardim Botânico. Rua Jardim Bo-
tãnico, 1.008. De 3a a dom., das 11 h ás 17h.
Exposição permanente.

ANTIGÜIDADES — Móveis e objetos antigos.

Art Center Lavradio. Rua do Lavradio, 22. De 2J a

6a, das 9h às 18h30. Sáb., das 9h às 16h.

w RADIO
JORNAL DO BRASIL

.1 FM ESTÉREO 99,7 MHz
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):

Orphée aux enfers, de Offenbach (Mesplo, Ber-

bie, Senochal, Burlos, Trempont, OC Toulouse,

Plasson - ADD - 50:16, 39:20. 32:11 e 17:50);

Scaramouclw, para dois pianos: Vivo, Moderado

e Brasileira, de Darius Milhaud (Veri fk Jamanis -

AAD - 9:01); Sinfonia n° 41, em Dó maior -

Júpiter. K551. de Mozart (OR Bávara, Kubelik -

DDD - 31:11); Cádiz. Granada e Sevilla. da Suite

Espanhola, de Albêniz (Julian Bream - DDD ¦

14:40); Concerto em ré menor, para oboé, cordas

e contínuo, de Vivaldi (Holliqer - DDD - 8:17);

The Lark Ascending - Romance para violino e

orquestra, de Vaughan Williams (Zukerman, OC

Inglesa, Baronboim - ADD - 13:33).

]j|p VIDEO

Renan Cepeda expõe fotografias no Café Laranjeiras

VlDEO — Exibição de David Bowie/Gloss Spider.
Hoje e amanhã, às 18h, 20h, 22h, no Cindido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63 (267-7295).

av. infante dom henrique, 85 aterro
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Agora tudo

que você lê em

primeira mão no

JB, você ouve

também a partir

das 6 horas da

manhã na JB AM. E vai se infor-

mando até a meia-noite. A Rádio JB

AM é notícia o tempo todo, e da

melhor qualidade, como o Jornal do

Brasil. Entrevistas, informações

úteis, reportagens sobre a cidade,

o que acontece

no mundo, noti-

ciário econômico

e ainda um resu-

mo geral de to-

dos os assuntos

do dia. E para não haver confusão

entre ler a JB AM e ouvir o Jornal

do Brasil, aqui vai uma dica: um

dos dois toca

música nos

intervalos. 940 KHz
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A independente Barbam (Marisa Orth, à esquerda) e a solícita Meg (Eliana Fonseca)

Caminho da salvação
D

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

"ANIEL 
0'Neill é um sujeito

boa pinta, que sonha em ganhar a

, vida escrevendo textos para a TV.

Daniel 0'Neill é um carioca típico,

cheio dc ginga, de coração fraco

por mulheres (bonitas, de preferên-
cia). Daniel Ò'Neill, no entanto,

não dá sorte nem com mulheres
nem muito menos com os estúdios
de televisão.

Vive solitário, reclamando da vi-

da e se amparando no bom coração
da gordinha Meg, a única amiga à

vista, enquanto planeja a próxima
volta por cima. Daniel 0'Neill é

interpretado pelo carioquíssimo
Evandro Mesquita. É ele quem ga-
rante fidelidade ao espírito de Não

quero falar sobre isso agora. O filme

de Mauro Farias é a cara do Rio:

safo, despretensioso, informal,

bem-humorado. Tal como Daniel
0'Neill. Ou Evandro Mesquita.

Evandro não está sozinho nesta
comédia de fino humor. Tem ainda
Eliana Fonseca — a nossa Marien-

ne Sàgebrecht — encarnando com

corpo e alma a volumosa Meg,

aquela gordinha simpática e solíci-

ta, um tipo que todo mundo conhe-

ce ou já conheceu na vida. Há ainda

Marisa Orth, a Bárbara, uma das

eventuais (e temporárias) vitimas

amorosas de Daniel 0'Neill. Ela é

uma mulher analisada, indepen-

dente, que fala pelos cotovelos e,

o que é pior, anda sempre armada

com um discurso pseudo-cabeça-
existencial.

Por fim, há a cidade, persona-

gem geográfico-social explorado

em suas mazelas e cartões postais.
Estas quatro figuras básicas transi-

tam pela tela sem grandes conflitos

ou rasgos de panfletismo, numa le-

víssima crônica de (bons e maus)
costumes.

Os tipos são fundamentais em
Não quero falar sobre isso agora.
Mas nem por isso se trata de um
filme exclusivamente de atores. O
estreante diretor Mauro Farias
abriu'mão da complicação temáti-
ca, da pretensão artística, da ambi-

ção intelectual e devolveu ao públi-
co o mínimo que se espera de uma

produção: um filme até certo ponto
cativante.

O roteiro, do próprio Farias
mais Melanie Dimantas e Evandro
Mesquita, permite ao espectador
embarcar na solitária aventura de
uma anti-herói irresistível, com di-
reito a breves e irônicos vislumbres
de suas angústias. É receita simples,

que funciona. Ainda não deu para
salvar o cinema brasileiro. Mas que
Não quero falar sobre isso agora
mostra o caminho, ah, isso mostra.

¦ CINEMA/ 
'Chaplin'/ 

*

O próprio, é certo, bocejaria

i SUSANA SCHILD

LlCHARD Attenborough in-
vestiu USS 30 milhões em uma

superprodução inspirada no
maior gênio do cinema. O resulta-
do é uma obra banal, esquemáti-
ca, sem imaginação cinematográ-
fica. Charles Chaplin, com
ínfimos recursos técnicos, conse-

guiu transformar a banalidade do
cotidiano em inúmeras obras-pri-
mas e seu incomparável Carlitos
em símbolo dos deserdados de to-
das as épocas.

Mas Attenborough não fez um

bom filme sobre Charles Chaplin.

Qualquer seqüência das dezenas

de filmes realizados por Chaplin

(60 deles antes de completar 30

anos) deita por terra o esforço de

Attenborough em seu Chaplin: a

genialidade de Chaplin resiste in-
superável enquanto a ode do seu

admirador não beira uma anêmi-

ca aproximação.
Chegado a personagens herói-

cos, Attenborough elegeu Wins-

ton Churchil em Nas garras do

leão, faturou oito Oscar com
Ghandi e fracassou com Um grito
de liberdade, este inspirado no ati-
vista negro Steve Biko. Em Cha-

plin, baseou-se na autobiografia

Minha vida cem A vida de Charles
Chaplin, de David Robinson. O

roteiro estabelece o fio narrativo
através de um editor fictício (An-
thony Hopkins), que provoca um

Chaplin já cansado de guerra a

relembrar sua vida. Em vão.

Nem os cuidados da produção
nem a habitual competência do

fotógrafo Sven Nykvist salvam o

filme do convencionalismo e da

rala inspiração cinematográfica
—justamente o oposto do legado

de Chaplin. Os principais fatos do

percurso chapliniano estão ali-

nhavados — sem graça e sem ai-

ma. As associações de passagens

de sua vida — como ter cruzado

com uma florista cega (que depois

virou heroína no filme Luzes da
cidade) ou jogar bola com os fi-
lhos (gerando a coreografia do

balão de O grande ditador) são
mecânicas.

E quem não conhece os tor-

mentos do diretor que passou me-

ses à procura de uma solução pa-
ra a cega pensar que o vagabundo
era um milionário em Luzes da

cidade continuará sem entender.
De forma geral, Attenborough re-
constitui a invenção de Chaplin
colorizando algumas seqüências
de seus filmes. E muito pouco.

Apesar dos pesares, Robert
Downey Jr. surpreende com óti-

ma interpretação, Embora come-
ce o filme tirando a maquiagem,
anunciando um Chaplin de cara
lavada, o ator nào tem muito
campo para desenvolver esta
abordagem.

Kevin Kline também nào faz
feio como Douglas Fairbanks.

Geraldine Chaplin dá um toque

especial, mais pelo que é e menos

pelo papel que representa. Char-

les Chaplin, certamente, daria

bons bocejos diante de tanto di-

datismo. Talvez só se emocio-

nasse ao final, com a.s seqüências

mágicas de seu filme, e deixasse

o cinema assoviando Smilc rumo

ao vídeo ou à Cinemateca mais

próxima.

;>/¦:«*;.¦:¦: ........__.___....._....

Robert Downey Jr. como Chaplin: surpreendente

CINEMA/ 
'0 

homem da Califórnia'/ •

Um gênero que não

"ser 
humano levou milhares de

.anos para evoluir. Os filmes juve-
nis, a julgar por este recém-estrea-
do O homem da Califórnia, o mais
recente filhote do sub-gênero,
também prometem fazer o mesmo

'e longo percurso.
Amparado pelo figu-

rino. trilha sonora, gí-
•rias e referências cultu-
rais do adolescente
americano, a comédia
do estreante Les May-
field aproxima um gru-

,po de estudantes cali-
fomianos de uma de
suas versões mais pri-
mitivas, um autêntico

garoto das cavernas.
Muito antes do fim da
história, no entanto, o
espectador vai perceber
que os dois tipos de ho-
mo sapiens nào são
muito diferentes um do
outro. Tudo é uma

questão de embalagem.

Esta tola porém bem
musicada fantasia an-
tropológica tem um en-
redo da idade da pedra.
O tímido Dave Morgan

(Sean Astin, de Os goo-
nies c Tal pai, tal filho)

.ambiciona popularida-
de entre seus iguais e

quer namorar a garota do rapaz

mais brigão da escola. Você já viu

isso antes. O inseparável amigo

dele, Stoney Brown (Pauly Shore,

ex-VJ da MTV americana), um

sujeitinho meio confuso meio es-

perto e metido num modelito re-

trô, funciona com o seu grilo fa-

evolui Um cantor
de fôlego

SHOW/ 
'Tambores 

da paz'/ **

lante. Você já viu isso também. A

novidade entra em cena quando
os dois desenterram do quintal
um adolescente pré-histórico,
conservado durante séculos e sé-

culos numa pedra de gelo.
O problema é que a boa nova

nào dura muito tempo. Adestra-
do pela dupla de com-

panheiros da era do
rock, o garoto da era
lascada começa a papa-
gaiar os bons e maus
costumes de seus tuto-
res: só come porcaria,
barbariza em lanchone-
tes, dança no ritmo da
MTV e trata as garotas
como carne de açougue.
Como qualquer outro
rapaz da sua idade.

O homem da Califór-
nia se alimenta dessa fa-
miliaridade com o uni-
verso dos humanos da
idade da acne, embala-
dos por um repertório
de hits do pop rock (em

grupos como Infectious
Grooves, musi entre os
skatistas, K-Klass,

Queen, entre outros,
animam a ótima trilha
sonora). O humor, com
o pé na ira de Quanto
mais idiota melhor, é

que não é dos mais evo-'
luídos. (C.H.A.)

F.
LULA BRANCO MARTINS

ORA as músicas, nenhuma

palavra. Um show gélido, então?

Nada disso. Tirando o ar condi-
cionado fortíssimo do Mistura Fi-
na, Pery Ribeiro não deixa os seus

Tambores da pa: baterem frios —

a comunicação com a platéia se
dá através do repertório. Os que
já sabiam do roteiro do show —

que não abre espaços para o filho
de Herivelto Martins e Dalva de
Oliveira contar histórias — não se
surpreendem. Os que conhecem o
trabalho da diretora Cristina San-
tos ("muito palavrório tira ener-

gia", diz ela) também não estra-
nham. Mas se engana quem chega
à casa da Lagoa esperando aplau-
dir o cantor a cada final de sam-

ba, esperando um meio tempo pa-
ra pedir outra porção de
salgadinhos para o garçom ou
achando que sairá dali um expert
em Herivelto ou Dalva.

O fôlego de Pery parece nào

ter fim. Emenda, às vezes, seis

canções numa só tacada. Tem

gente que toma impulso para o

aplauso e volta atrás. Como uma

bandeja de um CD-player pro-

gramada para 34 músicas, o can-

tor — terno com vinco impecá-

vel — não pára, estala o dedinho
e vai de salsa, vai de samba-can-

ção, vai de bolero. O estilão an-
tigo não muda: o microfone pa-
rece um ioiô, de tanto que vai e
volta para controlar a afinação
de Pery. O rebolado careta e o

prolongamento das harmonias e

das notas fortes das músicas
também não podiam faltar.

Mas o que Pery Ribeiro tem de

antiquado tem também de bom
cantor. Esquenta o ambiente com

a emoção do pot-pourri em home-

nagem aos pais (que tem Bandíliia
branca, Ave Maria no morro, Sc-
renala a Virgem Maria e Cami-
nhemos). E faz o pessoal batucar

nas mesas com Saudades da Gua-
nabara (Moacir Luz, Paulo César
Pinheiro e Aldir Blanc), uma das

mais novas composições de um

espetáculo repleto de velhariás,
um show nada pop, nada moder-

no, nada revolucionário, mas
mesmo assim muito bom.

Pery: poucas palavras num show com muito pot-pourrj

I Cotações: • ruim * regular * * bom * * + ótimo • • * • excelente

nem
go>

tira
de letra.

E que a Revista Domingo vem aí com uma edição especial de carnaval. Com todas as letras dos sambas-enredos das escolas de samba,

ordem e horário dos desfiles, critérios de avaliação das escolas, dicas de como chegar ao Sambódromo, onde estacionar e muito mais.

Sábado agora, dia 20, a partir das 21h, você já pode comprar nas principais bancas* o seu JB com a Revista Domingo.

Depois é botar o bloco na rua e cair na folia.
PATROCÍNIO:

* Veja a relação de endereços publicada hoje no seu JB.
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te-t.t»;:,',J'.M_y_

ESPECIAL DE

21 DE FEVEREIRO

0 TEF.Á0 DO BBASIl



¦ JORNAL DO BRASIL ""** ~~ —

li sábado, 20/2/93 o 7

Quarentão, rato de praia, ele diz que o melhor lugar da cidade para
se tomar decisões e chegar ao relaxamento total é sob o sol, na areia

CARLOS IIEI.i DE ALMEIDA

LE é Ultí dos mais ussjçlljos 1're-

qtjejitttdores desiu coluna, volta e
—- mm apontado peias ontreviatu-
dps no quesito Imitem carioca. BVmidro
MeadultH. 4! «noa completados ontem,
agradece ti prelerêncla e confirma* "Sou

carioca mesmo, tenho orgulho disso."
Melhor protugonistu paru o filme Não

quero falar sobre isso agora o diretor
Mauro Farias uào poderia encontrar. O
ator, cantor, compositor b agora drama-
turgo (sua peça em uma m.,. ti peça

______
CANTO DO RIO

estréia em abri!) tem a mesma cor. sola-
que e jogo de cintura de Daniel 0'Neill,
o personagem principal do filme. 0'Neill
e Evandro sào a cara do Rio.

Como bom nativo dc Ipanema, Evan-
dro Mesquita elege a praia ("este local
místico e mítico", como diz) o seu canto

do Rio. Mas o líder da extinta Blitz nào
dedura o seu punhado de areia preferi-
do. 

"Point 
que é point não se entrega em

jornal", recomenda.

Ele se define como "um 
ser diurno"* e

diz que troca fácil fácil um programa à
noite por algumas horas na praia, to-
mando suco de açaí e água de coco. 

"Só

freqüento a noite a trabalho ou em oca-
siòes muito especiais", avisa o carioca
convicto. E finaliza: "Minha 

praia é o
Rio, como é a do Paulinho da Viola, do
Tom Jobim e do Jorge Benjor."

Paisagem — "A 
vista du rampa da Pedra

Bonita."

Rua — "As 
ruas estào brabas, atualmen-

te. Hoje em dia, fico com a Ponte Rio-
Niterói, que é a melhor saída para férias
e feriados."

Dica para o turista — "Assistir 
aos desfi-

les no Sambódromo. Depois, fazer um
passeio pelas Paineiras e conhecer a Re-
giào dos Lagos."

Armadilha para o turista — "O 
próprio

Sambódromo."'

Off-Rio — "Friburgo, 
no verão, e Bú-

zios, no inverno."

Praia — "Arpoador 
e Recreio."

Pôr-do-sol — "O 
do Arpoador e o do

Recreio."

Estação — "As 
quatro. Mas se tiver que

escolher mesmo, escolho o verão."

Sábado no Rio — "Gosto 
de ir ao cinema

e de visitar algum amigo."
Domingo no Rio — "È 

um dia de ficar
em casa, preparar a cabeça para a sema-
na e ver muito protirama esportivo na
TV."

Prédio de que gosta — "O 
Museu de Arte

Moderna."'

Passeio Público

Prédio que detesta — "Aqueles 
edifícios

comerciais de Ipanema, com portas altas
e elevadores sem ventilação, mil lojas

por andar.""

Manjar dos deuses — "Suco 
de açaí com

água de coco e mel. Ou água de coco
com jaca."
Hora do dia — "Três 

da tarde. É a hora
em que o céu inteiro fica dourado."

Hora da noite— "Dez 
e meiij."

Lugar que gostaria de conhecer — "A

quadra da Mocidade Independente de
Padre Miguel,"

Lugar que preferia não ter conhecido —
"As 

esquinas e viadutos ocupados por
famílias inteiras dormindo ao relento."

Rio que funciona -¦- "A TV Globo."

Rio que não funciona — "Os 
hospitais

públicos. O serviço de assistência social
ás camadas mais carentes, em geral. Por
que o Brizola nào continuou com o pro-
jeto dos Cieps? Era brilhante, mas parou
de funcionar."'

Lixo — "A 
assistência social destinada

às populações mais humildes."
Luxo — "O 

litoral carioca."'
Utopia — "Ver 

a Baía de Guanabara

limpa. As praias é que seguram a barra
do Rio."

Saudade — "Da 
calma da cidade de 15

anos atrás. E de um espaço musical, co-
mo o destinado ao primeiro Rock in
Rio. O Rio é carente em espaços para as
atividades culturais."

Homem carioca — "Vários. 
Jorge Ben-

jor. Paulinho da Viola, Joãozinho Trinta
e Moreira da Silva."

Mulher carioca — Fernanda Abreu.

Melhor papo — "O 
Amir Klink, apesar

de ele gostar de vôos solitários. O dirc-
tor Mauro Farias também é um bom

papo."
Na agenda — "A 

estréia da minha peça.
que escrevi e estou dirigindo, Eros uma
vez... a peça, em abril."

Rio que espanta — "As 
manchetes dos

jornais."
Rio que seduz — "Toda 

a cidade me se-
duz."

A cara do Rio — Maracanã.

Canto do Rio — "As 
praias. Praia é um

ótimo lugar para se tomar decisões im-
portantíssimas e também para o relaxa-
mento total."

H_ __V
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Conheça o

carnaval brasileiro

com seus

diversos sotaques e
características regionais.
Fique conosco

e descubra um pouco mais
da maior festa popular
do Brasil.

TODOS OS DIAS,

TODAS AS NOITES

DOS BAILES. DESFILES

E CARNAVAL DE RUA
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rimeis Ford Coppola, Robert de Niro e o cineasta brasileiro Neville D'Almeida (D): baile e destile
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de Coppola e De Niro

— André Arruda

carnaval

Cineasta e ator americanos chegam ao Rio

dispostos a ver os desfiles e cair no samba

0 

CARLOS I IELÍ DE ALMEIDA
eSUSANA SCII1LD

S poderosos chcfõés de
Hollywood não devem an-
dar sabendo que dois de

seus maiores trunfos de bilheteria
o diretor Francis Ford Coppo-

Ia e o mega-astro Robert De Niro
estão curtindo o imprevisível

carnaval carioca na Rua Barão da
Torre, um dos points mais agita-
dos de Ipanema. Coppola e De
Niro escolheram como primeiro
pouso de sua temporada carioca o
apartamento de cobertura do ci-
neasta Neville D'Almeida com di-
reito à vista para o Morro do
Pavãozinho.

pes chegaram às 6h 15 da ma-
nhà, vindos de Miami. e foram
recebidos pela promotèn Liège
Monteiro, por Neville D'Almeida
e pela mulher dele, Karla Ignez.
Chegaram exaustos e querendo
tomar sol. Passaram céleres pelo
saguão e. 40 minutos depois, che-
garain ao endereço em Ipanema,
onde concordaram em posar ràpi-
dinho para as fotos na portaria.
Coppola, de ar bonachào. acen-

tuado pelos suspensórios e óculos
de fortes lentes, estava mais relox
(ou exausto). Esta é a segunda vez
que vem ao Brasil, disse, e garan-
tiu que não trouxe nenhuma fan-
tasia de Drácula na mala para
brincar o carnaval. "Só trouxe a
mim", riu. Seus planos: descail
sar. "Estou de férias, o que é ra-
ro." Mais arredio, Robert De Ni-
ro, já habitue do carnaval carioca,
também disse não ter trazido fan-
tasia: "Eu trouxe só o Coppola",
brincou.

Coppola e De Niro saíram mais
tarde para almoçar no restaurante
Lokau, no Recreio. Foi armada
uma mesa na areia da praia em
frente ao lugar. A noite, estava pre-
vista a ida dos dois ao Baile do Pão
de Açúcar. A programação de Ro-
bert De Niro incluía ainda lima ida
ao Baile das Panteras, no Resumo
da Ópera. A dupla terá passe livre
no Sambódromo, visitará o cama-
rote do prefeito, mas não deverá
ficar em nenhuma área em especial.
Além da casa dos amigos, cies alu-
garam outro apartamento em Ipa-
riíemaf para ficarem mais à vontade,
e reservaram duas suites do Copa-
cabana Palace.

Um enigma

sobre sexo

na TV Globo

SAPOENAN 

RODRIGUES

ÃO PAULO — A moral vigente
nos bastidores da Rede Globo é uma
incógnita que esbarra em contradi-
ções. O enredo de Renascer, a próxi-
ma novela das oito. que estréia dia 8
de março, apresenta um de seus prin-
cipais personagens sob uma aura de
mistério em relação ao sexo. Buba,
interpretado pela atriz Maria Luisa
Mendonça, é hennafrodita. Não se
sabe em que momento da trama o
autor Benedito Ruy Bar tosa preten-
de, se é que pretende, deixar claro a
dubiedade sexual de Buba. Envolto
em fantasia ou num clima etéreo e
romântico, o assunto é muito dclica-
do e, salvo engano, inédito na histó-
ria das novelas! Por isso mesmo revo-
lucionário, quando se pensa que uma
discussão como a do homossexualis-
mo ainda é tratada com pudores.

Uma das contradições da moral,
no caso, ficou visível durante as
gravações de Renascer, semana
passada, no saguão do hotel Mak-
soud Plaza, em São Paulo. A cena,
dirigida pelo ator e diretor Emílio
Di Biasi, previa o encontro esfu-
ziante dos irmãos José Venâncio
(Taumatürgò Ferreira) e José Ben-
to (Tarcísio Meira Filho), que na
novela são filhos do fazendeiro José
Inoeêncio (Antônio Fagundes) —
qualquer semelhança de nomes
com personagens da novela Pauta-
nal é mera coincidência. Os dois
irmãos, acompanhados das mulhe-
res, Eliana, interpretada pela belis-
sima Patrícia Pillar. e Kika (Cláu-
dia Lira), deveriam se abraçar.
Num gesto de carinho fraternal, .lo-
sé Bento beijaria o rosto de José
Inocêncio. "Beijo não pega legal".

Marchinhas à beira da extinção

Renascer

censurou Di Biasi. A cena foi gra-
vada só com o abraço.

Os atores envolvidos na novela
ainda não estão muito bem situados
com seus personagens ou, então, pre-
ferem fazer segredo. Por enquanto,
alguns deles apenas intuem as preten-
sões do autor. A novela começa num
momento terrível da relação de Ino-
cêncioe Eliana. "Ela sufoca o marido
pelo excesso", define Patrícia. No iní-
cio o marido já está com outra mu-
lher, que pode ser Buba.

Taumaturgo prefere as reticèn-
cias. O casamento de seu persona-
gem com Eliana passou por tuniul-
tos, mas no fundo existe carinho,
um sentimento que mais explicita-
mente ele talvez busque em Buba."A relação com Buba é muito deli-
cada, sensível, não sei se ela é her-
mafrodita", despista. Emílio Di
Biasi, que divide a direção com
Luiz Fernando Carvalho e Mauro
Mendonça Filho, completa a defi-
nição do misterioso personagem."A caracterização do personagem é
de extrema feminilidade, é uma li-
gura romântica com ideais român-
ticos", sintetizai

PEDRO' 

SÓ

julgar pela produção dos últimos anos. as mar-
chinhas escorrem fúnebres para o ralo da extinção.
Esquecidas pelas TVs e gravadoras, elas ainda são
compostas á margem do mercado por alguns poucos— pouquíssimos mesmo — nomes. Os clássicos do
gênero, porém, continuam animando os salões como
fazem há décadas. Infelizmente, mais por falta de
renovação do que por seu inegável valor. Até mesmo
Emilinha Borba, que eternizou Chiquita Bacana, Mu-
lata bossa-nova e outros sucessos inesquecíveis, dei-
xou para a última hora sua contribuição para este
carnaval. Anteontem, na Marquês de Sapucaí, duran-
te o desfile das escolas-niirins, ela compôs o Arrastão
do amor. Encomendou a segunda parte ao parceiro
José Roberto Kelly e pretende apresentar ao povo a
novidade nos bailes que animam a Cinelâridia hoje,
amanhã e segunda-feira.

Batucando no telefone, ela canta: "Eu vou invadir
a sua praia/ não fique com medo não/ é um arrastão
de amor/ roubando seu coração." Gravar a nova
composição, entretanto, vai ser difícil. "As 

gravado-
ras não têm mais interesse nesse tipo de música",
lamenta. Emilinha, entretanto, não engrossa o cor-
dão dos que decretam a morte das marchinhas: "Gra-

ças a Deus, o povo não esquece as antigas e canta até
hoje." Quatro dias por ano, ela se transforma na
cantora mais executada do país. 

"Sempre recebo um
bom dinheirinho, que chega na hora certa", admite.

Antes de ser convidado a terminar o Arrastão...,
João Roberto Kelly já tinha composto para este ano."As marchas não morreram, o povo continua can-
tando por aí", diz. Ele emplacou em disco Um, dois,
três (parceria com Manuel Ferreira) e gravada por
Sílvio Santos, e A máscara caiu, na voz de Noel
Carlos e pelo selo independente Folia. Insistindo há
15 carnavais com novas marchinhas, Sílvio Santos é
um dos poucos cultores do gênero. 

"Ano 
passado ele

não gostou de nada e não gravou", revela o maestro
Zezinho. produtor musical de Silvio. Além de Um,
dois, três, o apresentador também gravou Todo num-
do cantando — um pedido difícil de atender, a julgar
pela qualidade da música. Assim] as marchinhas
acabam engatando a ré mesmo. Por essas e outras é
que há cinco anos Braguinha não compõe. "Tem 

que
correr muito atrás para conseguir gravar e eu já não
tenho mais tempo para isso", lamenta.

Mudança nos costumes;

D,

TARIK DE SOUZA

E óbvia procedência marcial, a binária marclii-
nha carnavalesca é a própria música pra pular brasi-
leira, lubrificante indispensável dos trinados de Mo;
mo. Nesse formato nasceram clássicos atemporais
como 0 teu cabelo não nega (inicialmente um frevo
dos Irmãos Valença), Mamãe eu quero, As pastori-
nluis. Ala-la-ô, Pierrot apaixonado. Formosa, Mascará
negra, as Marias Candelária e Escandalosa. Sua voca-
çâo épica moldou do Hino do carnaval brasileiro (de
Lamartine Babo) ao futebolístico Pra frente Brasil
(Miguel Gustavo), além da Cidade maravilhosa, de
André Filho (1935), oficializada como hino de um
Rio edênico, revogado pela falência social da cidade.
Que teria acontecido a este filão tão próspero? La-
martine, Haroldo Lobo, Benedito Lacerda, Jararaca
& outros mil levaram o molde para o túmulo? Os
remanescentes Nássara, Braguinha e João Roberto
Kelly, entre poucos, perderam a embocadura? Mu-
dou o país do carnaval ou o carnaval do país?

Ambos. A execução das músicas nas rádios cada
vez mais profissionalizada ou dependente de jabá
matou a explosão instantânea, fundamental ao roca-
do incendiário das marchinhas. Coisas telegráficas
tipo "Ala-la-ô/ ô-ô-ô-ô-ô-ô/ mas que calò-ô-ô-ò-ô-ò-
ò" ou "Ui, ui, ui, roubaram a mulher do Rui". Hoje
o que determina o sucesso massivo é a trilha de
novela. E não se fazem novelas pré-carnavalescas
como os filmes — clipes pré-históricos — da Atlânti-
da.

A transformação de costumes não dá marcha-a-ré.
Sepultou a transgressão ingênua das lindas lourinhas,
das mulatas iê iè ic, dos Zezés de grande cabeleira,
que geravam a dúvida: será que ele é? Vá perguntar a
um headbaiiger. "Vem cá seu guarda/ bota pra fora
esse moço/ que tá no salão brincando/ com pó de
mico no bolso." Cante essa no sopé do Morro da
Mineira. A marchinha não sobreviveu para encarnar
no brinquinlio masculino ou na saia de Kurt Cobain
no carnaval de branco do Hollywood Rock. Mas a
tendência pulativa dos foliões prevalece. Os sambas-
enredo estão virando marchas. E a preguiçosa cadên-
cia da axemusie terá seu beat acelerado nos bailaricòs
de rua e salão. Atrás do ritmo elétrico da marchinha
so não vai quem já morreu.
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UM LIVRO QUE PROCURA AJUDAR
OS DEFICIENTES E AS PESSOAS
MAIS PRÓXIMAS DELES A VENCER
A DESILUSÃO, 0 DESESPERO,
0 DESAPONTAMENTO E OS OBSTÁCULOS
RESULTANTES DE SUA C0NDICÃ0.

Nesta obra, o Dr. Leo Buscaglia incentiva terá-'
peutas e pais a lutarem pelo desenvolvimento do
potencial de cada criança ou adulto excepcional,
em lugar de enquadrá-los nos moldes "normais"
da sociedade. Para ele, "ninguém nasce deficien-
te, mas é 'fabricado'". Isto é: embora possam
não ter consciência disso, "a criança que nasce
com uma deficiência e o adulto que sofre um aci-
dente que o incapacita serão limitados menos pe-
la deficiência do que pela atitude da sociedade
em relação àquela".

A venda nas principais
livrarias ou pelo telefone
585-2002

Mais um lançamento
de categoria da
EDITORA RECORD
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Informe
IDÉIAS

Filosofias
Duas obras filosóficas

Fa/cm parte da programa-
ção da Iluminuras para este
trimestre: Sobre Kant. de
Gércircl Lébrun, e Conceito
de i ritica no romantismo ale-
mão, de Walter Benjamin.

Olhares
Esdras do Nascimento

entregou ;i Bertrand o origi-
nai de seu 10° romance: A
dança dos olhares. Os perso-nageris saem da classe me-
dia carioca c suas ações são
vistas de quatro ângulos di-
lerenlcs.

Clássicos
Projeto conjunto da So-

ciedáde Brasileira de Estu-
dos Clássicos e das edito-
ias Paz e Terra. Edusp e
Uiiesp, resultará na próxi-
ma publicação de vários
livros sobre a Antigüidade
e de dois clássicos, um gre-
g<>. As rãs, de Aristófanes,
e um romano. Às troianas,
de Soneca. Estes sairão em
agosio c outubro. As edi-
ções serão bilíngües, c as
traduções a partir de tex-
los estabelecidos em Ox-
lord.

20 do 20
A Editora da UFSC

programa uma série de an-
tologias de poetas estran-
lícitos dignos de serem co-
n li ce idos no Brasil.
( nmeçará com 20 poetas
italianos do século 20. Vi-
rão em seguida 20 cubanos.
Ele.

Nicolas
Para distribuição em es-

colas, o Ministério da Edu-
cação do México comprou
á Nova Fronteira 33 mil
exemplares de Larnbisgóia,
conto infantil de Edson
Garcia. O livro já saiu da-
c|iii em espanhol, intitulado
Vicoliis; lioruca y Maran-

go. Não há cm castelhano
um perfeito equivalente pa-
ra larnbisgóia.

Bravo!
Opera, quase não te-

mos. Mas temos muitos lei-
lores interessados no gênc-
ro. Em pouco mais de um
ano. eles esgotaram três
edições do Kobè: o livro
completo da ópera, publica-
tio por Jorge Zahar.

Cabeça
Em Viena, Fritz Frosch

traduz para a revista Ma-
nuskripte uma seleção de
/'minas de Cabeça de lio-
iiiciii 11991), de Armando
Freitas Filho.

IdtiUK/MYRQS & KiYSAlOS!
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Progresso
e Salvador vem uma notícia
que certamente afagará a me-

mória dos leitores da geração formada
nas décadas de 40 e 50. O Instituto
Baiano do Livro anuncia para breve a
publicação de A aventura editorial de
Pinto de Aguiar. Para quem não sabe.
Pinto de Aguiar (1910/1991, foto) foi,
além de político e administrador, um
dos pioneiros do modernismo na Ba-
hia, poeta, ensaísta, tradutor e funda-
dor da Livraria Progresso Editorial,
com sede na capital baiana. De 1947 a
1960, a Progresso publicou e distribuiu
nacionalmente mais de 400 títulos, en-
tre os quais alguns clássicos do pensa-
mento ocidental e muitas obras de pri-meira linha sobre assuntos históricos e
problemas sociais brasileiros. A aven-
tura... reunirá depoimentos de Jorge
Calmem, Fernando Rocha Peres, My-
riam Fraga, Luís Guilherme, Fernan-
do Padrão, Wilson Rocha e João Euri-
co Matta. E trará, em apêndice,
fragmentos de um volume de memó-
rias, No mundo dos livros: unia expe-
riência editorial, que Pinto de Aguiar
começou a escrever pouco antes de sua
morte.

eis novos livros animados,
para crianças, serão lançados

em breve pela Ma.tese-Noraia; entre
eles, Todos juntos na arca aeNoê. _\João Alexandre Barbosa, J.Guinsburg
e Manuel da Costa Pinto celebram o
centenário de Graciliano Ramos nó
Caderno de leitura dá Edusp. D _4
temp esiade, deShakespeare; será
objeto de uma série de palestras de
Ana Teresa Jardim e Vivien Kogut, de
16 a 25 de março, no Centro Cultural
do Banco do Brasil. D A Brasiliense
institui um concurso de contos
eróticos escritos por mulheres. Os 20
melhores serão reunidos em livro e os
direitos doados aprogramas femininos
de prevenção da aids. informações:
(011) 825.0122. ? O Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro
lembra que a sua Revista é ainda mais
antiga do que os Anais da Biblioteca
Nacional: foi fundada há 152 anos e já
teve 372 números editados. D Nas
livrarias, a versão portuguesa (Dom
Quixote) de História da ecologia, do
cientista francês Jean-Paul Delêage. D
O telefone para informações sobre
concursos da ZMFé (021) 28] .85Í6.

Padilha
Breve, pela Duas Cidades

(SP), Maria Padilha, um estu-
do assinado por Marlene Me-
yer.

Belém
Haroldo Maranhão espe-

ra que a Cejup publique este
ano a antologia em que reu-
niu belos textos de autores
nacionais sobre Belém do
Pará.

Amazônia
O próximo volume da

Alumbramcnlo sobre ecolo-
gia será Amazônia. Os auto-
res, vários; entre eles Berta
Ribeiro.

Leão

\_______\\
Em março, pela Compa-

nhia das Letras, A morte do
leão, coletânea de contos de
Henry James [foto], o mais re-
finado fiecionista dos EUA na
virada do século.

Faroeste
Em a!-::i Sam Sheppard es-

lará não nos palcos, mas nas
livrarias brasileiras, com O ver-
dadeiro Oeste. O selo será da
Paz e Terra.

Circo
Depois de dois anos tra-

duzindo uruguaios, Sérgio
Faraco mudou de clave.
Traduz La nina que perdi en
ei circo, um romance da au-
tora paraguaia Raquel Se-
guier. Curto e bom, ele ga-rante.

Bolonha
O próximo número de Bra-

zilian book magazine, que a Bi-
blioteca Nacional distribui no
estrangeiro, será dedicado à li-
teratura infantil. Público alvo:
os visitantes da Feira de Bolo-
nha, cm abril.

Sinfonia
Sai em março, pela Estação

Liberdade o novo romance de
Raimundo Carrera: Sinfonia
para vagabundos.

Mario Pontes

= OS 1VIA1S VENDIDOS
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Record. 4IO p. Mulher ambiciosaEscrito nas eslrelas. Sidney Sheldon.
lem relação com famoso pianista.
Doze contos peregrinos, Gabriel Garcia Márquez. Record. 254 p. Diver-~lidas histórias de latino-americanos na Europa. 2
Bala na agulha, Marcelo Rubens Paiva. Siciliano, 204 p. Traficante de 

~
drogas envolve-se com funcionários da embaixada brasileira nos EUA. 4
Mensagem de Sáigon, Danielle Steel. Record. 352 p. Durante sele anos
jornalista relata os horrores da frente de combate no Vietnã.

13

6

10

8
Mestre de cerimônias, Morris West. Record. 380 p. Romance sobre aalta politica e ojogo financeiro internacional.
Noite sobre as águas, Ken Follet. Siciliano. 408 p. Conditos e tensão emum voo vip na rota Londres-Nova Iorque, ás vésperas da 2' GuerraMundial.
O evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago. Companhia dasLetras 446 p. A vida de Jesus romanceada em discordância com osevangelhos canônicos.
Memorial de Maria Moura, Rachei de Queiroz. Siciliano, 204 p. Identi-ficada com a violência do Nordeste, Maria vinga-se das ofensas e impõeseu poder no sertão. 7
A vida como ela é. Nelson Rodrigues. Companhia das Letras, 264 p.Coletânea de contos sobre adultério, publicados originalmente nojornal ultima Hora. j Q
O casamento, Nelson Rodrigues. Companhia das Letras, 264 p. Pai-xoes. desejos e mortes marcam os preparativos de um casamento. 0

_5

1

0
NAO-FICÇÃO

IParatti: 
entre dois pólos, Amyr Klink. Companhia das Letras, 264 pDiano de bordo de solitárias viagens pelo Atlântico e mares daAntártica

Na sala com Danuza, Danuza Leão, Siciliano, 216 p. Com base em suaexperiência pessoal, a autora oferece conselhos para uma boa condutaem sociedade.

O amor natural, Carlos Drummond de Andrade. Record, 112 p Edição
póstuma, de luxo, de textos eróticos do poeta

4 O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues, Ruy Castro Compa-nhia das Letras, 464 p. Biografia ilustrada do romancista e dramaturgobrasileiro. a

5 
Rota 66, Caco Barcellos. Globo, 276 p. Reportagem investigativa sobreo assassinio de jovens pela Policia Militar de São Paulo.

6
Guia da ópera, Arthur Jacobs e Stanley Sadie. Siciliano, 550 p. Apresen-taçao, em linguagem simples, de conceitos e tendências da ópera emtodo o mundo. -j

23

14

15

16

Baú do Raul, organização Tarik de Souza. Globo, 214 p. Textos inéditosdo cantor brasileiro de rock, só revelados depois de sua morte. 8

8 O poder do mito, Joseph Campbell e Bill Moyers. Palas Athenas, 264 p 
"

Celebre mitologo fala dos ritos de nascimento e morte no Oriente e noOcidente. i q

18

9 Confissões de adolescente, Maria Mariana. Relume-Dumará, 96 p Emdiano, a autora relata suas experiências e descobertas dos 13 aos 18anos. ^

¦9 A Pcrsonas sexuais, Camille Paglia. Companhia das Letras, 664 p Con-I V trovertido livro sobre o papel feminino na sociedade.

1
ESOTERISMO/AUTO-AJUDA
O sucesso não ocorre por acaso, Lair Ribeiro. Rosa dos Tempos, 128 pO uso do hemisfério direito do cérebro na ativação do inconsciente.
As Valquírias, Paulo Coelho. Rocco, 240 p. Sete mulheres viajam pelodeserto de Mojave à procura de seus anjos da guarda. 4
Prosperidade, Lair Ribeiro. Objetiva, 152 p. Para se chegar à prosperi-dade, è imprescindível uma radical mudança na rotina do cotidiano.

24

22

Comunicação global, Lair Ribeiro. Rosa dos Tempos, 176 p. Hipótesesneurolingüísticas sobre a influência do verbal e do não-verbal norelacionamento humano. 3

10

O atquimista. Paulo Coelho. Rocco, 248 p. O encontro de um jovempastor com um mestre alquimista.

23

Pequeno mama] de instruções para a vida. H. Jackson Brown, Jr.Ediouro, 160 p. Coletânea de reflexões e conselhos sobre comportamen-to social. g

, Você pode curar a sua vid», Louise Hay. Best Seller, 250 p. Psicólogaamericana sugere procedimentos que ajudariam a vencer as crises dedepressão. 5

8

10

Amar é preciso, Maria Helena Matarazzo. Gente, 144 p. Para viver umaduradoura relação a dois, a autora sugere qüe sê aprenda a valorizar abriga de amor. g
Brida, Paulo Coelho. Rocco, 286 p. Aventuras e experiências interiores"de uma jovem que se inicia na tradição das feiticeiras pagas. 7
Amar pode dar certo, Roberto Shinyashiki. Gente, 132 p. A plenarealização do amor depende, de imediato, da vitória sobre o ciúme e oegoísmo q

19

0
Fontes-Livrarias Cuno. Siciliano e Sodiler (Rio de Janeiro); Cultura, Saraiva e Siciliano(Sao Paulo); Agencia Status e Van Darne (Beto Horizonte); A Edição e Capixaba(Vitoria): Globo e Sulina (Porto Alegre); Livro 7, Síntese e Sodilcr (Recife)-Civil"zaçao Brasileira e Grandes Autores (Salvador); Presença e Sodiler (Brasília)m O ajuste estatístico foi feito com base en, pesquisa da Câmara Brasileira do Livro e notenso de Comercio do IBGE.
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Cavalheiros de

Verona
EDIÇÃO BILÍNGÜE

TRADUÇAO
Paulo Mendes Campos
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esente imperfeito
Sem a força de Adorno ou Giinter Grass, Habermas faz oposição branda à nova ordem mundial

AP — Bagdá. 20/2/91

__ Passado como futuro, de Jurgen Haber-
mas. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler.
Tempo Brasileiro. 112 páginas, CrS 127.000

'.m ir Sudicr

As 

convulsões do século foram
ocasiões para que a intelectuali-
dade européia protagonizasse

papéis de primeira ordem. Foi assim na
resistência pacifista à Primeira Guerra
Mundial, na oposição ao nazismo e ao
fascismo, na luta contra as guerras da
Argélia e do Vietnã, nas barricadas de 68.
Mas. desde então —
coincidindo, sinto-
maticámente, com a
morte do pensador
que melhor repre-
sentou aqueles com-
bates. Jean-Paul
Sartre —. o baixo
perfil primou no
comportamento dos
intelectuais europeus,
terminando pelo si-
lêncio quase comple-
to diante dos bom-
bardeios de Bagdá,
em janeiro de 1991
— quando não pela
adesão a eles.

O movimento de
1968 encontrou rea-
ções diferenciadas
entre os remanescen-
tes da Escola de
Frankfurt: enquanto
Marcuse. vivendo
nos Estados Unidos,
se transformava na
principal referência
teórica dos jovens re-
beldes. Theodor
Adorno reagiu de forma profundamente
negativa diante do que temia ser um com-
ponente autoritário na juventude. O princi-
pai seguidor da escola, Jurgen Habermas,
tem entre seus méritos o esforço para fazer
seu pensamento acompanhar os aconteci-
mentos históricos do pós-guerra, período
em que se formou.

Nascido em 1929, Habermas estudou
em Bonn e Zurique, tendo se tornado
assistente de Adorno em 1956, depois de
trabalhar como jornalista. As entrevistas
que dá têm sido a forma mais dinâmica
desse confronto com os desafios do tempo
presente. Uma recente coletânea de entre-
vistas suas (Autoriomy and solidàrity, edita-
do por Peter Devvs, para a Verso, de
Londres) teve que ser rapidamente amplia-
da para incluir novos pronunciamentos so-
bre o papel do movimento estudantil na
Alemanha, os limites do neo-historicismo e
os desdobramentos de suas concepções da
ética e da teoria moral.

Seu livro recém-publicado no Brasil é
daqueles pronunciamentos muito data-
dos (pelo momento em que a entrevista
foi feita, entre a passagem de ano 1990/91

Emir Sader é professor do Programa de
Pós-graduação em Sociologia da USP

JORNAL DO BRASIL c 20/2/93
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Habermas alarmou-se com o bombardeio de Bagdá,
mas não deixou de aplaudir a ação da ONU

originárias da parte oriental são as prin-
cipais vítimas, ao lado dos aposentados,
dos artistas, imigrantes e estudantes.
Quanto ao "desemprego disfarçado", as
dezenas de milhões de desempregados es-
truturais mantidos ou não pelo Estado
alemão não servem para que faça qual-
quer tipo de comparação.

Em suas avaliações gerais, Habermas
demonstra consciência de que 

"não existe
um nexo automático entre modernização
capitalista e democracia, entre cresci-
mento econômico e liberdade política".
Reafirma que o que lhe resta de utopia é
a idéia de que a democracia é "capaz de
cortar o nó górdio dos problemas sim-
plesmente insolúveis".

Ao longo de suas respostas, Habermas
dá a impressão de querer mais adequar-se
aos juízos de uma consciência kantiana
do que intervir para alterar uma realida-
de que, supostamente, deve indigná-lo.
Suas palavras são excessivamente man-
sas. mesmo quando revelam forte conde-
nação. Ao contrário de Giinter Grass.
cuja veemência e indignação ocupam os
espaços conquistados na opinião pública
com a defesa de causas minoritárias, co-
mo a dos imigrantes — razão de sua
ruptura com o Partido Social-Democrata
alemão e do processo que sofre por ter
chamado os dirigentes da Democracia
Cristã de "skinheads de gravata".

Essa aguda consciência crítica que Ador-
no, em seu pessimismo histórico, expressa-
va tão sistematicamente — como se consta-
ta em suas Minima moralia. recentemente
publicadas no Brasil pela Àtica — parece
faltar em Habermas. Justamente ele, que
tantas contribuições já deu para a constru-
ção de uma esfera pública e para a denún-
cia da modernidade incompleta e da falsi-
dade das teorias da pós-modernidade.

e março de 1992) e
versa, em sua maior
parte, não sobre a
obra teórica, mas
sobre as opiniões de
Habermas a respeito
de um tempo tão
conturbado quanto
o que inclui a queda
do muro de Berlim,
a reunificação ale-
mã, a guerra do
Golfo, a unificação
européia e o novo
cenário histórico

que surge a partir disso tudo. A frieza de
perguntas respondidas por escrito não
compromete o estilo sempre cauteloso de
Habermas e se casa, ao contrário, com o
novo perfil da intelectualidade européia
pós-enragés de 68 e pós-Sartre.

Se ele se alarmou com as 2.000 ações
militares contra Bagdá e com os ataques
dos Skud contra Israel, de forma ingênua
reconhece o papel positivo da ONU,"que autorizou os aliados a empregar
meios militares", quando o próprio Pérez
de Cuéllar, então secretário-geral da enti-
dade, se sentiu sumamente vexado pela
forma como as Nações Unidas foram
atropeladas pelos Estados Unidos no
episódio. Ao comentar o processo de reu-
nificação alemã, Habermas é perguntado
se, além da queda de um regime injusto,
"os alemães orientais perderam algo im-
portante para eles e para nós e que deve-
ria ter sido conservado", mas resgata
apenas alguns filmes antigos e programas
editoriais dos anos 50. Considera que a
segurança social era "mantida num nível
baixo" e fala de "desemprego disfarça-
do", quando se sabe dos violentos retro-
cessos sociais — dos quais as mulheres

tmAMENTOS

ANTROPOLOGIA
Duas conferências, de Gilberto
Velho e Otávio Velho. Editora UFRJ.
86 páginas, CrS 40.000
B Duas conferências —
"Unidade e fragmentação em
sociedades complexas", de
Gilberto Velho, e "Antropologia e
a questão da representação", de
Otávio Velho — combinam rigor
cientifico e abrangência
humanista, além do conteúdo
atual, interessante também para
leigos.
LITERATURA
Machado de Assis. Estudo
comparativo de literatura
brasileira, de Sílvio Romero.
Unicamp, 320 páginas, CrS 150.000.

Publicado originalmente em
1897 e reeditado em 1936. este
livro é um célebre caso de erro de
julgamento na história da critica
brasileira: Sílvio Romero avaliou
Machado de modo fortemente
negativo. O prefaciador da
terceira edição desta raridade
refaz em linhas gerais o contexto
que levou o autor ao ataque e,
posteriormente, ã autocrítica.
FICÇÃO
Ramage, de Dudley Pope.
Tradução de Reinaldo Guarany.
Record, 302 páginas, CrS 239.000
K Um brilhante e heróico oficial
inglês, depois de participar, sob as
ordens do almirante Nelson, das
lutas que derrotaram Napoleão,
vê-se acusado de traição e
submetido injustamente a uma
corte marcial.
Morte de um fantasma, de
Margery Allingham. Tradução de
Maria Elisabeth Padilha. Francisco
Alves, 226 páginas, CrS 250.000

Amigos de um pintor morto
reúnem-se. periodicamente, para
apreciar sua obra. No oitavo
encontro são brindados com um
assassinato. Um dos convidados,
o detetive Albert Campion,
investiga e tem a vida ameaçada
pelo criminoso.

Em busca da terra firme, de
Almiro Caldeira. Lunardelli. 214
páginas, CrS 124.000.

Romance inspirado na
construção da ponte Hercilio Luz,
em Florianópolis, no início do
século. Em seu diário, um
engenheiro americano registra
fatos e faz o julgamento da
sociedade local.
O prazer de matar, de
J.Ewerton Neto. Sioge, 132 páginas,
CrS 110.000.
__ Indivíduo com vocação para
super-homem se propõe a ajudar
indecisos candidatos ao suicídio.
Mas a ajuda não é, afinal, tão
gratuita quanto inicialmente
parece.
HISTÓRIA
Os burgueses e a burguesia
na França, de Adeline Daumard.
Tradução de Antônio de Pádua
Danesi. Martins Fontes, 468
páginas, CrS 380.000

Para verificar a hipótese de um
novo auge da burguesia francesa
neste fim de século, a autora
acompanha a sua trajetória desde
o fim da Idade Média. Mas é no
seu periodo de consolidação,
estabilidade e incontrastável
poder— 1815/1914 — que o foco
da análise se detém.
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Obra aberta
sobre a loucura
Cientistas de várias áreas transformam confronto
acadêmico em diálogo, sem silenciar diferenças
¦ Doença mental e sociedade: uma
discussão interdisciplinar, organizado
por Maria Angela Dlncao. Graal, 312 páginas,
CrS 284.000

Joel liirmun
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Produto 

dc um seminário,
Doença mental e sociedade reú-
ne textos de diversos campos

do saber que consideram a enfermida-
de mental objeto de investigação. Esse
objeto é tematizado em diferentes re-
gislros teóricos que se pretendem com-
plementares, sem perder, contudo, a
dimensão de crítica das indagações de-
senvolvidas nas outras disciplinas. É
esta tensão criativa que define o estilo
do livro. Seus colaboradores tiveram
que aceitar o desafio de um confronto

ao mesmo tempo teórico, político e
ético — em que puderam desenvolver
radicalmente algumas conseqüências
dos pressupostos de suas disciplinas,
sem deixarem de se curvar aos argu-
mentos astuciosos dos representantes
de outros saberes. Por isso, o subtítulo
do livro: unia discussão interdisciplinar.
Enfim, é o difícil exercício da interdis-

Joel lliiiiuui épsicanalista

ciplinaridade que se encontra no fun-
damento desse seminário e no seu re-
sultado final como obra aberta.

Assim, pesquisadores paulistas
dos campos da psiquiatria, da psica-
nálise, da filosofia, da sociologia e da
antropologia sentiram-se seduzidos
pela proposta de transformar um
confronto acadêmico num diálogo,
sem silenciar suas diferenças teóri-
cas. Para isso, foi necessário superar
temores e desconfianças recíprocas,
reconhecer os limites de seus discur-
sos, dedicar-se à indagação polêmica
e crítica, para aprender então com o
sabor da retórica dos outros. A cons-
tituição desse estilo de confronto é o
segredo de Polichinelo para o suces-
so dessa modalidade de debate, nele
residindo sua sabedoria.

Com efeito, foi a impossibilidade de
se estabelecer esse estilo que sempre se
apresentou como o impasse maior da
pesquisa interdisciplinar no campo da
saúde mental. O diálogo se tornava
impraticável quando as disciplinas
médico-psicológicas pretendiam o do-
mínio da totalidade do campo e, com
isso, o poder sobre as demais discipli-
nas. Era esse obstáculo teórico que se

apresentava no cenário dos anos 40-
50, quando a psiquiatria e a psicanáli-
se pretendiam deter a hegemonia, pon-
do as demais ciências humanas como
seus satélites. Foi essa também uma
das razões para o impasse teórico de
uma linha de pesquisa tão promissora
como a de Cultura e Personalidade, na
tradição americana. Contudo, desde
os anos 60, foi se constituindo uma
outra perspectiva da interdisciplinari-
dade, que se realizou também no cam-
po da saúde mental: enuncia-se uma
problemática que incida no campo de
investimentos de diferentes disciplinas
e os diversos saberes procuram consti-
tuir então canais dialógicos, não obs-
tante as diferenças teóricas.

No contexto dessa obra, a interlo-
cução foi possível na medida em que
os diferentes saberes procuraram su-
perar a antiga retórica da causalida-
de. Assim, o pretenso essencialismo
imiversálistd dos saberes do psíquico e
o suposto relativismo das ciências so-

ciais se apresen-
taram como
ideologias quase
superadas de um
passado recente.
Com isso, o de-
bate se deslocou
do impasse epis-
temológico das
causalidades ab-
solutas e mutua-
mente excluden-
tes (biológica,
psicológica e so-
ciai), para um
outro registro em
que as causalida-
des específicas
devem certamen-

te existir nas suas diferenças, mas são
relativizadas diante do reconhecimen-
to da loucura como inscritas na or-
dem simbólica. Vale dizer, enuncia-se
que a loucura não existe apenas em si,
mas que se inscreve também nos uni-
versos do para si e do para o outro,
envolvendo portanto os registros da
linguagem e da inter-subjetividade,
nas diversas formações sociais e nos
diferentes códigos de cultura.

Com esse deslocamento de uma
leitura positivista da cientificidade
para uma leitura interpretativa, em
que os diversos saberes podem deli-
mitar rigorosamente os seus campos
de causalidade e de pensar nos fun-
damentos legítimos de suas opera-
ções teóricas, a loucura pode ser
apresentada na sua infinita multipli-
cidade e nas suas estranhas singulari-
dades. Enfim, a loucura pode ser a
condição de possibilidade de escritu-
ras diversas, permitindo a constru-
ção de uma obra aberta.

CONTOS

Samba de breque literário
Fawcett produz a ficção do efêmero, fragmentos cadenciados de palavras e imagens, em compasso de rap

neasta Caca Diegues, no prefácio: 
"E

natural que assim seja, pois, num mun-
do cujas regras de compreensão foram

a Básico instinto, de Fausto Fawcett.
Relume-Dumará, 160 páginas, CrS 150.000

Marcelo Mendes

^—^ uando Thomas Disch, autor
ff \\ americano de ficção científi-
^™« ¦ ca, veio ao Rio, comentou
que a fraca produção brasileira no
gênero não podia ser atribuída à falta
de estímulo da realidade. Após passar
meia hora em Copacabana, ele tinha
várias idéias de histórias. A pulsação
do bairro forneceria material para de-
zenas de livros. Poucas semanas de-
pois. era lançado o primeiro romance
de Fauslo Fawcett, Santa Clara Poi-
tergeist (Eco), experiência cyberpunk,
longa-metragem de obsessões até en-
tão veiculadas em discos e performan-
ccs. Surgiu Santa Clara Poltergeist,
loura que se transformava em curan-
deira através de descargas psico-eróti-
cas — em plena Copacabana transfor-
matla em central da ciência marginal.

Luis Marcelo Mendes é jornalista
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Cyberpunk com tempero brasileiro e
muito humor. Laranja mecânica des-
cascada e servida com feijão e cachaça
de macumba mofada, ao som de pago-
des Thunderbirds. O livro não fez
muito sucesso entre leitores de ficção
científica. Mas
os demais ado-
raram.

Fawcett
volta às livra-
rias com uma
coletânea de
histórias resga-
tadas do fundo
da gaveta e re-
processadas.
Nem importa
que algumas
sejam de uma
época "off-off-

Sarney". Con-
tinuam atuais.
São seis contos
epopéicos de
algumas lou- Fawcett: humor

4

ras/personagens já conhecidas (Kátia
Flávia, Vanessa von Chrysler) e nova-
tos não menos marcantes, como o psi-
copata Valdemir e a arrebatadora
partner, Gorette Chacininha, mulata
oxigenada, musa de um grupo de ex-
terminadores. E mais: um capítulo di-

dático, uma "'in-

trodução ao
pensamento faw-
cettiano" — que,
se parece conces-
são, manual de lei-
tura ou bula de re-
médio, também é
canal de apreensão
dos mecanismos
fragmentários de
Fawcett.

O texto de Bàsi-
co instinto é a escri-
ta do efêmero, das
histórias em fiash,
fait divers, a serem
lembradas de tem-
pos em tempos. Ou
como afirma o ei-

liquidadas, só nos resta acompanhar a
trajetória da única coisa que podemos
ver claramente: o homem e sua ação
no mundo". Caca vai além, comparan-
do Fawcett a um Guimarães Rosa da
cidade, tirando dos grandes sertões su-
burbanos uma nova língua. Exagero?
De forma alguma. Fawcett produz um
ótimo texto, cadenciada combinação
de palavras e imagens. Samba de bre-
que literário. Só que o compasso soa
mais como um rap. Rap de escrita
orgiástica e bélica, que trabalha inin-
terruptamente os excessos.

Toda essa exuberância gera cansa-
ço? Sem dúvida. Alguns acham que
beira a chatice. Talvez porque Faw-
cett, chacrinhanãrnente, não esteja aí
para explicar. A antenação do autor
e sua profusão de signos não são
exatamente decodificadoras, mas es-
peculadoras, numa bolsa multimídia
de valores, sentimentos e sentidos.
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Um anticrítico radical
Coletânea de entrevistas e
artigos sobre Caetano Veloso
é importante documento para
a compreensão de sua obra

¦ Esse cara, de Huber Fonseca. Revan.
224 páginas. CrS 380.000 . '

Mauro Trindade

Há 

três décadas ele organiza o
movimento, orienta o Carna-
vai e confunde seus fãs e detra-

tores. Caetano Emanuel Viana Teles
Veloso escapa às conceituações. Ao
mesmo tempo, sua vocação para a polê-
mica o levou a uma rota de
colisão com a crítica musical
brasileira. Esta sinuosa traje-
tória cheia de batidas, atro-
pclamentos e avanços de si-
nais foi grafada com
opulência pela imprensa, o
interlocutor predileto do
maior destruidor da MPB.

Através desta trilha aci-
dentada, o crítico Heber
Fonseca recolheu os cacos e
organizou o livro Esse cara.
um mosaico dc declarações,
impropérios e diatribes espa-
lhadas pela autopista do jor-
nalismo. Uma longa estrada
que separa Cavaleiro de Gr-
calado ao vivo. respectiva-
mente seu primeiro e úl-
timo disco.

As declarações foram pe-
neiràdas por critérios simpá-
ticos ao personagem em cs-
tudo. transformado num
objeto de desejo acariciado
pela escrita gentil do autor.
O que dispersa, em grande
parte, a energia da tempes-
tuosa relação entre o,artista
e o noticiário. Heber JFouse-,
ca não deixou de compilar
declarações contrárias ;a
Caetano Veloso, mas as ins-
creveu cm molduras de du-
viciosa aparência. A maioria
delas é de tal virulência c
boçalidade que se esgotam
por si só. O livro é assumidamente favo-
rávèl ao biografado e chega a se utilizar
dc uma linguagem cheia dc rasgos poé-
ticos: "Era uma sexta-feira de lua crês-
cente em Santo Amaro."

A despeito do lambuzado lirismo a
destemperar o livro. Esse cara é um
importante documento para a com-
preensão da obra de Caetano Veloso.
No capítulo A pessoa foram reunidos
trechos de entrevistas em que o músico
fala dc sua infância, família e primeiras
influências culturais. Três delas são rc-
petidas ao longo das 217 páginas do

Mauro Tritulade é critico de música do JB

livro: João Cabral de Melo Neto, João
Gilberto e Jean-Luc Godard. Três
exemplos de autores-destruidores dc
tradições, como também críticos de suas
próprias atividades. João Cabral con-
frontou a verborrágica literatura brasi-
leira com sua poesia seca. João Gilberto
seccionou o vozerio dos tonitruantes
cantores nacionais com uma interpreta-
ção intimista. E Jean-Luc Godard reúne
numa paisagem irônica e sentimental o
cinema europeu e norte-americano em
seu Acossado.

É desta trindade que Caetano extrai
sua ética. Na verdade, um duplo traba-
Iho. Primeiro refletir nossa cultura e
tradição musical. E depois impedir que
sua figura pública se reduza aos limites
impostos pelas categorias jornalísticas."Um exemplo disso foi o cuidado que
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O poeta João Cabral, João Gilberto e Godard (alto)três autores-destruidores que influenciaram Caetano

tive de não cair na imagem que tenta-
ram criar para mim enquanto estive cm
Londres. Uma imagem idealizada, falsa,
acima e além de tudo e dc todo o resto,
que não tinha nada a ver com o real. Eu
vim para trabalhar contra isso", co-
menfava Caetano Veloso em polêmica
entrevista.

Os recortes de suas declarações con-
firmam o cuidadoso esforço cm evitar a
cristalização dc sua imagem. Mais do
que todos os outros artistas brasileiros
que, cedo ou tarde, caíram nas arapucas
de um estilo resumido em poucas e
vagas palavras, Caetano Veloso saltou
as cercas das classificações. E, tudo indi-

ca, não se trata de um gesto intuitivo.
mas uma atitude consciente e sistemáti-
ca. Basta ler as entrevistas.

Caetano Veloso se mostra um critico
dos mais variados temas, especialmente
da música popular e de sua própria
música, e também um virulento comen-
tarista dos jornais e dos jornalistas. 

"Eu

sou um crítico muito melhor do que
90 mil vezes eles juntos", desafia. Esta
postura de independência o colocou
frente a frente com alguns dos pe-
sos pesados da imprensa brasileira. Ja-
mais aceitou de maneira bovina a canga
das críticas e revidou com energia: "O
crítico é o censor econômico do consu-
midor burguês (...) O resto é papo-fura-
do". Ou "eu acho uma safadeza quatro
ou cinco semi-analfabetos, que não sa-
bem escrever português, sentar numa

revista e num jornal e escre-
ver qualquer coisa sobre a
gente, assim, depreciando".
Ou ainda "o Paulo Francis
me desrespeitou. Foi deso-
nesto, mau-caráter. É uma
bicha amarga. Essas bonecas
travadas são danadinhas."

Os elogios podem seguir
pelo mesmo caminho. Toda
vez que percebe uma unani-
midade em torno de si. Cae-
lano sai pela tangente. Ao
ponto de seu disco mais ven-
dido ser. para ele. seu pior
trabalho. Uma estratégia
dissimulalória e divergente
no campo minado das opi-
niões. É como um líder que
diz "não me sigam, porque
eu não sei para onde vou".

O resultado de sua guerri-
lha verbal é a desarticulação
das patrulhas ideológicas
que buscam cercear seu tra-
balho. Caetano Veloso é um
sobrevivente. Escapou de se
tornar um cantor regional.
Soube transcender o movi-
mento tropicalista e perceber
quando eleja tinha perdido
seu poder de transformação.
Aproximou-se da música ex-
perimental. dos ritmos mais
dançáveis e. mais tarde, pro-
curou outros caminhos. A
contrapartida da atitude de-
liberadamente imodesta, im-

previsível e crítica de Caetano Veloso é
uma criação que responde aos mesmos
impulsos de desagregação e inconfor-
mismo. Se a figura pública atira para
todos os lados, a obra não termina, não
se encerra num estilo, numa vertente ou
qualquer outra categoria que possa este-
rilizá-la. De todos os compositores sur-
gidos nas últimas décadas, Caetano Ve-
loso continua a ser o mais luminoso e
colorido foco de atração musical. O
que, às vezes, custa alguns bate-bocas,
um certo jogo de cena e unia tietagem
confusa, doida para saber o que é Cae-
lano Veloso. Caetano não <'¦ coisa algu-
ma. Mas bem que pode ser.

LANÇAMENTOS

ÉPICO
A epopéia de Gilgamesh,
anônimo. Tradução de Carlos Daut
de Oliveira. Martins Fontes. 182
páginas. CrS 48.000

Pela segunda vez em menos de
um ano. é traduzido e publicado
no Brasil o poema do herói
sumário Gilgamesh. escrito no
segundo milênio antes da era
cristã. As edições brasileiras
baseiam-se em textos diferentes
(já foram encontradas várias
versões da epopéia) e se afastam
tanto na opção pela forma (a da
Martins Fontes é em prosa, a da
Ars em verso) quanto no tocante
ao aparato informativo e critico,
que no presente volume ocupa
exatamente a metade do espaço.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Um estranho numa terra
estranha, de Robert A. Heinlein.
Tradução de José San_: Record 528
páginas, CrS 365 000

Reedição de uma antiga versão
brasileira (assinada pelo falecido
Sanz, experi na matéria) de unia
das mais célebres obras dc 17C du
metade do século (reconstituída
na forma original, sem cortes,
após a morte do autor em I'.SS).
O protagonista, nascido numa
colônia terrestre em Mane. vem
visitar o planeta de seus p;iis e
senle-se desajustado.

PERFIL

Boris Yeltsin, Vladimir Soloviov
e Elena Klepikova. Tradução de
Marcos Santarríta e Alda Porto.
Rocco. 308 páginas. CrS 389.000.

Jornalistas russos exilados nos
EUA desde os 70. os autores
voltaram a Moscou para escrever
este perfil do atual lidei do
Kremlin. O livro ê leve. lem
humor c em várias passagens são
feitas curiosas comparações
biográficas e políticas com
Gorbachev. a quem Yeltsin
superou ria luta pelo poder.

Sylvester Stallone, Ulli Weiss.
Tradução de Gilza Martins S. Gama.
Ediouro. 144 páginas. CrS 136.000.

Biografia do ator. que saiu de
um gueto de Nova Iorque para
encarnar Rambo. tornar-se
mundialmente famoso e rico.
Siisana Scliild. critica dc cinema
do JORNAI. DO BRASIL.
revisou c atualizou as informações
cinematográficas do livro.

LINGÜÍSTICA
A ferramenta imperfeita.
Paul Henry. Tradução de Maria
Fausta P. Castro. Unicamp. 242
páginas. CrS 155.000

É antiga a constatação de que
a liguagcm pode ser muitas vezes
um instrumento imperfeito, capaz
de dificultar a comunicação c trair
o pensamento com suas
ambigüidades e mal-entendidos.
O autor busca desvendar as
impossibilidade* da linguagem
numa pesquisa a partir da noção
fugidia c embaraçante dc
pressuposição.
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PER

O
Criativo, inovador e
sempre polêmico, o antropólogo
Roberto DaMatta volta
a estudar um de
seus temas preferidos, era que
se tornou mestre: o Carnaval

Hele Sale

alvez ele não seja de fato uma unani-
midade. Aqui e ali, â boca pequena,
alguém pode até torcer o nariz à men-

çào de seu nome. Mas nada à luz do dia. Porque
o antropólogo Roberto DaMatta — que, num
pais onde pouco se lê, consegue a façanha de
vender a antropologia para o grande público —
aparece como uma figura que canaliza, sempre,
os maiores elogios. Isso, entre seus próprios
pares, jovens e idosos, no exigente mundo aca-
dêmico. Imaginoso, inventivo, brilhante, inova-
dor, pensador da sociedade, nome fundamenta
da antropologia brasileira — as avaliações cor-
rem, imprcterivelmente, nessa faixa. Há seis
anos fora do Brasil, DaMatta lança no próximo
mês pela editora Rocco uma nova coletânea —
Conta de mentiroso: sete ensaios de antropologia
brasileira—, em que a ironia já começa, como se
vê, no próprio título. E isso é bem DaMatta,
que, no seu estilo fluente e saboroso, faz a ponte
entre o rigor da ciência c o mundo dos leigos,
inclusive na temática que aborda. Assim, mais
uma vez ele volta a um tema já clássico de sua
obra, o Carnaval, que dissecou há 15 anos em
seu trabalho talvez mais marcante, Carnavais,
malandros e heróis."Foi o capítulo que mais curti", diz ele, refe-
rindo-se ao terceiro ensaio do novo livro, "O

poder mágico da música de Carnaval", no qual
decifra a marchinha Mamãe eu quero. 

"Faço

uma análise da música de Carnaval dentro da
música popular brasileira e desta última dentro
da sociedade moderna", explica. "Parto do as-
pecto da inversão e regressão carnavalesca, co-
mo aparece nessa música: no Carnaval todo
mundo vira criança, renasce de novo como ir-
responsável. Dai o mamãe eu quero mamar inci-
tar a uma certa imoralidade inocente do Carna-
Vlll _ qlie é o que todo mundo quer fazer no
Brasil: mamar em alguém, nas tetas do Estado,
do governo, ter um emprego mas não ter traba-
lho." Ele destaca que "o Carnaval é a única
festa brasileira que não tem dono, é multiface-
tada, tem muitos focos e não tem centro. Por
mais que a televisão focalize só um aspecto, que
c o desfile — assinala —, há os banhos de mar à
fantasia, as máscaras, as brincadeiras. São siste-
mas medievais, para não falar dos bailes de
Carnaval".

Exatamente às vésperas das festas carnava-
lescas, Roberto DaMatta — que, desde 1987,
leciona na Universidade Católica de Notre Da-
me, em Indiana, nos Estados Unidos — retor-

;¦ .;• r. Isabela Kassow
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Helena Salem é subeãitora do Idéias
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O texto fluente de DaMatta fascina a nova geração

nou ao Brasil para participar, como faz com
freqüência, de uma série de debates em São
Paulo sobre Autoritarismo, sociedade e educa-
ção, organizada pela professora Vanilda Paiva."Sempre tentei mostrar que o autoritarismo da
sociedade brasileira não se reduz à questão dos
militares, que apenas expressam, em determina-
das circunstâncias históricas e políticas, de for-
ma dramática, esse autoritarismo. Mas o regime
autoritário é uma espécie de ato falho, algo
profundo dessa sociedade", explica, apontando
o estreito vínculo entre o seminário e o trabalho
que vem desenvolvendo.

A maior parte do período daditadura militar,
o antropólogo, de 56 anos, pas-
sou nos Estados Unidos, com-
plelando sua formação, na Uni-
versidade de Harvard. Nascido
em Niterói, DaMatta se gra-
duou em História na antiga Fa-
culdade Fluminense de Filoso-
fia. Entre seus mestres na
escola, o antropólogo Luiz de
Castro Farias. Hoje com 79
anos, o professor lembra que,"como estudante, ele tinha as
mesmas características de ago-
ra: era imaginoso, brilhante,
ávido intelectualmente". Foi
pelas mãos de Castro Farias —
integrante, no fim dos anos 30,
da célebre expedição de Lévi-Strauss junto aos
índios brasileiros — que DaMatta chegou ao
Museu Nacional, onde desenvolveria a carreira."Uma pessoa que também me influenciou
muito foi o Roberto Cardoso de Oliveira, que
hoje é professor emérito da Universidade de
Campinas e durante muitos anos lecionou no
Museu. Ele me deu o modelo da vida acadêmica,
me ensinou coisas fundamentais, por exemplo.

"A música Mamãe
eu quero mostra

o que todo mundo
quer fazer no

Brasil: mamar no
Estado, no emprego"

como se escreve". De seu lado.
Cardoso de Oliveira, com 64
anos. também não poupa elo-
gios ao ex-discípulo. "É um dos
antropólogos mais completos
entre os brasileiros, sua obra
constitui uma contribuição in-
discutível ao desenvolvimento
da disciplina antropológica no
país", afirma. Cardoso — que,
por sua_vez, assessorou no Mu-
seu do índio outro papa da an-
tropologia, o não menos polê-
mico senador Darcy Ribeiro —
foi professor de DaMatta no
primeiro curso de especializa-
ção em Antropologia Social do
Museu Nacional, em 1960."Desde essa época, ele já se
constituía numa grande pro-
messa", revela. Numa primeira
fase, DaMatta estudou as socie-
dades tribais, especialmente os
Apinayé. que constituíram tema
de sua tese de doutorado nos
EUA, considerada da maior im-
portância científica (virou seu
primeiro livro, publicado em
1973: Ensaios de Antropologia
Estrutural, um mundo dividido: a
estrutura social dos índios Api-
riaye:

Foi depc 's de se afirmar co-
mo pesquisador na área etno-
gráfica da antropologia, com
credibilidade internacional —
"Os trabalhos dele desse perío-

do são de altíssima qualidade, com interpreta-
ções brilhantes", observa o cientista político
Wanderley Guilherme dos Santos —, que Da-
Matta se alçou para vôos mais ousados, menos
ortodoxos. "Nessa segunda fase, que se desdo-
bra até hoje, desligada dos índios, ele passou a
estudar o cotidiano do Brasil^ sempre com
um ângulo muito surpreendente. E um antropó-
logo que mostra sempre o avesso das coisas",
resume Wanderley Guilherme. O marco dessa
virada foi Carnavais, malandros e.lieróis, em que
lançou as bases de seu esquema teórico, desta-
cando, no múltiplo universo social, quatro pia-
nos: o domínio da casa ("com uma ética quese

funda na generosidade, tolerân-
cia e amor"); a esfera da rua ("e
da vida, baseada no código da
exploração, da autoridade e do
dever de trabalhar"); o universo
do jogo, da festividade e da brin-
cadeira ("o encontro com o pra-
zer, que pode permitir uma mu-
dança em nosso destino"); e a
área do sobrenatural, "com san-
tos e espíritos, que levantam
suspeitas sobre a realidade do
mundo em que vivemos"."Apesar da pouca idade,
Carnavais, malandros e heróis já
virou um clássico", avalia Ma-
riza Peirano, doutora em An-

tropologia também por Harvard e professora da
Universidade de Brasília. "DaMatta valoriza
sociologicamente os fenômenos sociais que
ocorrem nos feriados e fins de semana. O
mundo do Carnaval, do futebol, que não estão
diretamente associados ao trabalho e à política,
os dois grandes temas da ciência social no Bra-
sil". Quem fala é o também antropólogo Ruben
César Fernandes, seu colega no Museu Nacio-

20/2/93 n JORNAL DO BRASIL



iO DO BRASH

^ 

^ 

^ 

^ Rogdrio 

Reis

. . ¦>¦ , ¦¦. %¦ ... ' i/' • • '' ' " -'- ' .( .. • — >s- Xw, y ^ ' '-^ ¦*" ^*. •¦^^y. '•>

Para o antropologo, o carnaval e a iinica festa brasileira que nao tem dono
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Para o antropólogo, o carnaval é a única festa brasileira que não tem dono

ROBERTO DAM ATT A: NÃO SE FAZ ANTROPOLOGIA SEIVI MEiMTIR
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Em Conta de mentiroso
tento mostrar que não se
entende o Brasil através
de dualismos, pois o que
caracteriza o sistema
brasileiro è uma espécie
de ambigüidade,
indecisão entre a

perspectiva da casa e a da rua, entre o modelo oficial
e o comportamento concreto, entre leis e costumes. O
Brasil é o pais do número três, do mediador: entre o
preto e o branco tem o mulato; entre céu e inferno
tem o purgatório, entre direita e esquerda tem o
centro. Temos os políticos de extremos e os que ficam
em cima do muro, os articuladores. É importante
ver que o Brasil é um país relacionai, um país que
escolheu não escolher, o que, às vezes, nos deixa
irritado. Por outro lado, é essa mestiçagem
epistemológíca e cultural que faz com que a gente
resista a todos esses governos indecentes. Se fôssemos

um país burguês tipo Alemanha e França, já teríamos
arrebentado. No Brasil, jamais aconteceria como
na Europa Oriental, onde partido político e sociedade
tinham uma conexão tão grande que quando o partido
político entrou em colapso a sociedade também
quebrou. Aqui, sociedade e Estado estão dissociados.

Escolhi o título Conta de mentiroso porque, como
digo no prefácio, não se faz antropologia sem mentir.
Max Weber já dizia que nossa profissão é exagerar. E
preciso dramatizar para fazer ver, como os atores e
ficcionistas. Gosto muito do ensaio sobre a
"Antropologia da saudade". Minha análise passa pela
concepção do tempo no Brasil, que é um tempo
antiburguês.já que a saudade não se vende. O
tempo da saudade é muito personalizado, tempo
sentimental. A saudade permite que o tempo retorne,
interpretação proustiana que passa pela busca do
tempo. Obsessão com o passado, mais do que com o
futuro, que caracteriza o Brasil. Tempo ao mesmo
tempo histórico e pessoal, mas primordialmente tempo

da casa, não oficial, nem historizante ou historizável,
tempo encapsulado em emoções, cheiros, sensações.
Esse artigo é uma espécie de balão de ensaio de um
livro que pretendo fazer só sobre a saudade, que é uni
tema fascinante. No ensaio "A matriz cultural da
inflação", me inspirei num artigo de Albert Hirschman.
cientista político que escreveu A matriz política da
inflação. É curioso como a in flação tem uma forte
relação com a América Latina. Tento mostrar como
ela exprime determinado tipo de mecanismo social
chamado repasse que não é só econômico, mas social:
quando pedimos para a empregada fazer mais do que
sua obrigação, ou para alguém que tem poder de
empregar um amigo, tudo isso é repasse, porque
alguém paga por isso. A
inflação, como o
Carnaval e a saudade,
também é uma questão de
cultura."( Trecho de
entrevista a Ivana
Bentes)

Rogério Reis
BRASIL

nal. "Ele combina o individualismo moderno
com as hierarquias tradicionais, que não se ex-
cluem mas fazem a sociedade que temos, uma
sociedade relacionaiprossegue Ruben César.
Comparável ao mestre maior, Gilberto Freyre?
"Não, não tem como compará-lo a ninguém; é
um caminho muito pessoal o dele. Na verdade.
DaMatta abriu caminhos, tanto pelos temas que
estuda como pelo estilo, cheio de imagens,
exemplos, boa qualidade literária, que ajuda a
gente a ser convencido mesmo quando os argu-
mentos são fracos. Não é o caso de repeti-lo.
mas de assimilá-lo", pondera Ruben.

"Como é natural" — observa o cientista poli-
tico Wanderley Guilherme —, "o Roberto pro-
duz bastante, é um trabalhador viciado, o que
faz com que sua obra não tenha toda o mesmo
valor. Isso é inevitável num intelectual curioso
como ele, apaixonado, sempre aos beijos e abra-
ços, ou aos tabefes, com a realidade." Paixão
que outro colega e amigo, Gilberto Velho,
igualmente enfatiza: "A antropologia é_ uma
fonte de vida para ele. É o oposto do acadêmico
burocrático. Nada o interessa se não estiver
carregado de polêmica." Outro pródigo em elo-
gios e Otávio Velho, também do Museu Nacio-
nal, para quem, 

"da atual geração, DaMatta é
um dos poucos que tem o seu lugar garantido
entre os grandes pensadores sociais brasileiros".
Há uma afinidade especial, recente, entre os
dois antropólogos: ambos abraçaram a bandei-
ra da monarquia parlamentarista como melhor
forma de governo para o Brasil ("Não existe
sociedade sem tradição, jque é a personalidade
de uma entidade social. É preciso construir um
país em cima daquilo que fazemos, mas tabém
do que esquecemos juntos, que é o papel da
tradição. A monarquia pode trazer esse dado:
não é espúria e está dentro de todo mundo, é
preciso trazê-la à tona" —justifica DaMatta.)

Mas onde estão os críticos de uma personali-
dade tão carismática e que, ainda por cima.
consegue uma mídia inusitada nos meios acadê-
micos? "Dificilmente você vai encontrar alguém
que o critique abertamente", diz um outro cole-
ga, amigo e admirador, que lhe faz porém algu-
mas ressalvas. Por exemplo, aponta uma certa
tendência de DaMatta, nos últimos anos. a se
repetir, a enveredar por um caminho às vezes
superficial, pouco trabalhado, com alguns tex-
tos mais jornalísticos que científicos. Evidente-
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mente, o crítico prefere nao'se identificar. Para
que? Ia acabar em briga, sem sentido — porque
a paixão de DaMatta. claro, extrapola as cièn-
cias sociais: ou se está a favor, ou se está contra
cie. I. ninguém quer ficar contra: não por medo.
mas. aparentemente, por afeto e admiração
mes in o ("(-. preciso gostar dele do jeito como ele
6". acrescenta o mesmo professor): Salvo I)arc\
Ribeiro, que ao retornar ao Brasil, após a anis-
lia em 79. travou acirrada jiolèmica com Da-
Malta sobre os caminhos da antropologia biasi-
letra. Afinal, dois bicudos não se beijam... Ou.
não sem dificuldade. Mas DaMatta afirma que"essa 

polêmica já era. I.u li muito Darcy e ele
tem ile ser levado muito a sério. Já o encontrei
depois c fi/ questão de lhe dizer que ele foi
muilo importante para meus estudos".

Como foram importantes os franceses Durk-
heim. Mareei Mauss. Lcvi-Strauss. Dumont. o
inglês Victor Turner. os brasileiros Gilberto
Frcyrc, Caio Prado .Ir. Florestan Fernandes.

Raimundo Fao-

"TERROR

"Sou um cava que
curte muito

a cultura popular:
joguei futebol,

brinquei Carnaval,
e fui coroinha"

ro. a literatura
de Machado de
Assis. Jorge
Amado. Güima-
rães Rosa. entre
tantas influên-
c ias s o b r e a I -
guém que. antes
de mais ri a d a .
quer ser plural:"A tarefa do so-
ciólogo compor-
ta. sobretudo,
um sisteniá 1 ieo
relacionar", ex-

plica. Dc fertilidade permanente, jorrando pen-
samentos e palavras, cativando particularmente
a juventude ("Meus alunos de graduação ficam
simplesmente fascinados com seus textos", con-
ia a professora Ma ri/a Peirano.)' Roberto Da-
Malta destaca, muito ao seu jeito, uma particu-
laridadc que considera essencial a respeito dele
próprio: 

"A diferença fundamental do meu ira-
há lho, em relação ao de outros, é que sou um
cara que curte profundamente a cultura pojiu-
lar: joguei futebol, brinquei Carnaval, desfilei
em parada militar, fui coroinha, sei o que é
participar de uma procissão, fui criado ouvindo
música, queria fa/er cinema. Não trabalho so-
bre esses temas porque quero fa/er uma história
intelectual do Brasil. São enigmas que corres-
pondem ao enigma da minha existência". O
rosebud de um dos nossos mais carismáticos
antropólogos,
i (Colaborou Ivana Benle.s)

Bibliografia do Carnaval
Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibàç)
vai lançar, no próximo dia 6, a maiscomjile-

Ia Bibliografia do Carnaval brasileiro, da Série Refc-
rência. O livro relaciona o acervo sobre o tema
existente na biblioteca do Ibac, com ênfase esjíecial na
informação jornalística. Um trabalho fundamental
para quem for estudar o Carnaval. A bibliografia
disponível no momento nas livrarias, no entanto, não
chega a ser farta. Destacamos:

História do Carnaval carioca, de Eneida. Record.
CrS 149.000

Salgueiro: academia de samba, de Haroldo Costa.
Record, CrS 169.000

É hoje, dc Haroldo Costa. Ilustrações dc Lan.
Irmãos Vitale, CrS 750.000

Psicanálise da Beija-Flor, de Joãozinho Trinta.
limbrc/Colcgio Freudiano, CrS 140.000

Carnaval, da Redentora à Praça do Apocalipse, dc
Roberto M. Moura. Jorge Zahar. CrS 146.000

Carnavais, malandros e heróis, de Roberto DaMat-
ia. Guanabara, CrS 349.000

Preferência americana
Stephen King usa pseudônimo para se autoplagiar e driblar o mercado

¦ Os livros de Bachman. de
Stephen King. Traduçjio de Ruy
Jungmann. Francisco Alves, 726
páginas. CrS 442.000

Carlos lleli de Almeida

Houve 

um tempo em que
escrever romances era
considerado atividade

condenável. Daí a difusão do pseu-
dònimo — essa assinatura que não
ousa dizer seu verdadeiro nome —.
artificio que protegia a reputação
dos escritores de eventuais fracassos
e outros embaraços menos
dignos. À exceção das em-
pulliações travestidas de
arte. o romance ganhou
respeito e. hoje, pseudôni-
mo é coisa de escritores in-
seguros c/ou obras real-
mente condenáveis, certo?
Nem tanto. Em I9S5, um
jornalista curioso desço-
briu que Richard Bach-
man. autor de livros assus-
tadores, mas de modes-
tissima saída, era na verda-
de. Stephen King. O que
levaria o mais popular au-
tor do terror moderno a
lançar mão de uni recurso
tão ... suspeito? "Acho que
fiz isso para baixar a pres-
são, para fazer alguma coi-
sa como outra pessoa que
não Stephen King"'. explica
o próprio na introdução dc
Os livros de Bachman. cole-
tãnea eom quatro das cinco
novelas assinadas por ele
com o tal criptônimo.

Os livros de Bacliniaii
reúne textos publicados por King
eom identidade fictícia entre 1977
e 1982, ainda inéditos no Brasil —
até então, a única obra de Richard
Bachman disponível por aqui era
A maldição do cigano, também da
Francisco Alves. Dois deles. Furta
e A longa marcha, foram escritos
por um Stephen King universitá-
rio. ainda não muito seguro de
suas habilidades literárias. Os ou-
tros dois, A auto-estrada e O so-
brevivente (já convertido em elétri-
.zante filme por Paul Michael
Glaser. com Arnold Schwarzeneg-
ger), foram produzidos por um au-
tor famoso no mundo inteiro, mas
sequioso por desenvolver histórias
sem se preocupar com as expecta-
tivas dc seus editores e/ou dos lãs."Quer dizer que ele precisou dc
um pseudônimo para escrever coi-
sas realmente boas?", pergunta
uma detratora, curiosa.

Não é bem assim. O que King
dá a entender na introdução Por
que eu fui Bachman é que Bachman
dava o ar de sua graça quando o
mercado (e cie mesmo) estavam"saturados de Stephen King"."Meus 'editores de Stephen King'
ciam como uma esposa frigida.
que só queria transar uma ou duas
vezes por ano. encorajando o sem-
Carlos lleli de Almeida é crítico de
video do JB

pre ardente marido a procurar
uma piranha", explica. "Bachman
estava aonde cu ia quando precisa-
va de alivio", desabafa. E é ele
mesmo quem tenta responder à
pergunta de nossa cara detratora."São bons romances? Não sei. São
romances honestos? Acho que
são... São uma droga? No lodo.
não. Em alguns lugares...
beeemmm..." Mas nem todo mun-
do deve pensar como King ou
como nossa detratora. E o fato de
A maldição do cigano ter vendido
28 mil exemplares com a assinam-
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King: pseudônimo para momentos de alivio

ra de Bachman e 280 mil depois
que o verdadeiro autor veio á luz
faz pensar sobre o assunto.

Está certo. Harold Robbins e si-
milares vendem milhões de hcsl-sel-
las dc gosto duvidoso e nem preci-
sam apelar para subterfúgios de
copyrighl. A diferença é que Stephen
King é tratado por boa parte da
critica como "o sucessor de Edgar
Allan Poe". "a versão moderna de
Hovvard Phillips Lovecraft", entre
outros clichês do gênero. Incensado
pela mídia, adorado por milhões de
ieitores e cortejado pelo cinema, Ste-
phen King é sinônimo de boa literá-
tura de terror desde o dia em que
Carrie, o livro (mais de 40 milhões
de exemplares vendidos no mundo
inteiro!) se acomodou no alto da
parada dos mais vendidos, no início
dos anos 70. E é mais ou menos esse
mesmo Stephen King que os admi-
radores vão encontrar nas páginas
de Os livros de Bachman: diálogos
coloquiais, personagens comuns e a
característica morbidez na descrição
de situações repugnantes.

E significativo que as duas pri-
meiras novelas. Fúria c A longa
marcha — rabiscadas antes dc
Carrie. sua estréia oficial no mer-
eado editorial —, sejam prolago-
nizadas por adolescentes, o univer-
so mais imediato de um estudante

de literatura sem perspectivas pro-
fissiònais bem definidas. Mais in-
teressante ainda é notar que ne-
rihuma das quatro obras da
coletânea Bachman se equilibre
sobre fenômenos sobrenaturais,
elemento dc importância capital
nos livros de maior sucesso dc Ste-
phen King. como O cemitério.
Clirtstine. Carrie e Âs crianças do
milharal (todos devidamente con-
vertidos em billieteria pelo cine-
ma): É como se King incorporasse
Richard Bachman. um plagiador
de seu estilo. Não é â toa que o

escritor tenha criado uma
biografia para o seu a/ter
ego. "Às vezes, era diver-
tido ser Bachman, um re-
cluso mal-humorado â
J.D.Salinger, que nunca
concedia entrevis-
tas..."lembra.

Fúria descreve os movi-
mentos de um aluno insa-
no que, à custa dc muito
sangue, toma seus colegas
de turma como reféns e

,..:.; peças involuntárias de um
jogo psicológico. Charles
Decker, o protagonista, é
uma espécie de Carrie des-
provida de poderes teleei-
néticos. As frustrações
adolescentes também so-
bressaltam os personagens
de A longa marcha, só que
durante a cruel competi-
ção do titulo, uma insana
caminhada promovida
pelo governo de uma fie-
tícia América totalitária.
Outro passatempo trans-
formado em macabra di-

versão é descrito em O sobreviveu-
te. onde competidores de um
programa de TV (critica a atra-
ções televisivas do tipo Tudo por
dinheiro'1.) arriscam a vida em tro-
ca de alguns milhões de dólares.
Já A auto-estrada, "uma novela
sobre a primeira crise de energia",
acompanha o esforço de um doi-
do varrido para proteger seu lar
de uma auto-estrada.

Notaram algum denominador
comum? Que tal tipos comuns as-
saltados por eventos ou motiva-
ções extraordinários? Ou, quem
sabe, ausência de cenários som-
brios, decoração gótica e outros
apetrechos do antigo romance dc
horror? Os textos agora disponí-
veis em Os livros de Bachman reve-
Iam que Bachman nunca deixou de
ser Stephen King. Muito pelo con-
trário. Estão lá a narrativa descri-
tiva, os pormenores geográficos,
os diálogos informais, a atração
pelo mórbido, o humor negro e o
amontoado dc referências ao con-
sumo americano, que fazem os
personagens fumar Camcl. parar
na lanchonete Donuts ou vestir
calças Levi"s. Não podia ser dife-
rente. Há pelo menos duas décá-
das. ler Stephen King é um hábito
americano tão comum quanto be-
ber Coca-cola. É um caso de prefe-
rência nacional.
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iiTeoria não e dominação epoder"
Henrique Antoun e Rogério da Costa

Por que realizar um seminário sobre a noção de
trabalho?

Marx analisou o trabalho no século 19. Hoje o
trabalho é muito mais imaterial. Implica cooperação em
nível mais amplo. Hoje, para o capitalismo internacional
funcionar, é preciso que se envolva a alma no trabalho.
O trabalhador não é alguém despreparado: põe inteli-
gência no processo de produção. O avanço da infcrmáti-
ca e dos meios de comunicação faz com que o operário
tenha que engajar a alma na produção. Isso cria uma
gestão autônoma do trabalho face ao capital. Além
disso, há um processo de formação e educação contínuo,
redes de comunicação e de organização coletiva. Há
também distanciamento entre patrão e trabalhador. O
patrão tem papel mais parasitário, cuidando da gerência
financeira, negociações com bancos, enquanto os traba-
lhadores empregam inteligência na or-
ganização e na relação com as máqui-
nas. Isso gera um mecanismo que dá
autonomia aos trabalhadores, consti-
tuindo-se novos níveis de organização e
de produção de subjetividade coletiva.

Mas a produção da subjetividade hoje
está voltada para o consumo...

Todos sabem que a produção de
subjetividade está sujeita a processos de
poder que fazem com que as pessoas se
alienem. Dizer que a alienação do traba-
lho é o consumo não traz novidade. É
real esse poder capaz de produzir uma
subjetivação alienada. Mas não sou dos
que pensam — como a esquerda tradi-
cional — que a televisão faz de alguém
um imbecil. Os trabalhadores nesses no-
vos meios investem idéias e inteligência,
gerando um plano de subjetividade e
engajamento que ultrapassa a previsão

,de antigos esquemas de poder. O ma-
quinkmo não é um empecilho: abre
imenso campo potencial de relações
transversais.

Como se concilia um militante, ligado
aos problemas da atualidade, com um
pensador e teórico na mesma pessoa?

Tive formação de filósofo na década
de 50, quando escrevi uma tese sobre
Weber. A região que habitava passava
nesse período por mudanças sociais vio-
lentas, com crescente atividade política. Meus amigos me
cobravam posição e engajamento. Vivi uma duplicidade,
pois se tinha uma inclinação mais teórica, filosófica,
havia a solicitação para a militáncia política. Mas nunca
confundi teoria e política com dominação e poder.
Nunca procurei cargo político — no sentido de ocupar
posição de poder. Sempre lutei numa posição de contra-
poder, contra a política tradicional de cargos e domina-
ção. Estive ligado ao pensamento e à potência como
práticas em confronto com o poder e a dominação.

Ainda é possível pensar, refletir, nos termos do marxis-
mo?
¦— Há um Marx considerado o maior pensador da
economia do século 19: um Marx que pensa os proble-
mas de gerência e controle do trabalho pelo capital. Com
a queda do Segundo Mundo, só os patrões permanecem
marxistas. Esse marxismo tradicional levou nações do

Henrique Antoun é mestre em filosofia e faz doutorado em
comunicação na UFRJ. Rogério da Costa _ mestre em
filosofia e doutorando em filosofia em Xanterre, Paris 10.

JORNAL DO BRASIL 20/2/93

¦ Entre a militáncia e a filosofia, venceu a
segunda. Hoje é dono de importante obra de
reflexão filosófica o italiano Antônio Negri, 60
anos, que, na década de 70, militante do movi-
mento Autonomia Operária, causou polêmica ao
ser preso como cérebro da organização terrorista
Brigadas Vermelhas (responsável pelo assassinato
do ex-primeiro-ministro Aldo Moro). Eleito em
1980 deputado pela esquerda, Toni Negri conse-
guiu ser libertado, beneficiando-se da imunidade
parlamentar. Depois, tornou-se refugiado político
na França, onde leciona no Collège International
de Philosophie e conduz um seminário sobre A
noção do trabalho no limiar do século 21. Escreve
também um novo livro, Sobre o poder constituinte.
Nos próximos meses, a Editora 34 vai lançar
Anomalia selvagem, sobre Spinoza, que Negri
escreveu na prisão. 

"Nunca confundi teoria e
política com dominação e poder", assinala, lem-
brando que se formou como filósofo na década de
50 e que foi a realidade conturbada de sua região
(ele é de Pádua, no Veneto) que o levou a uma
"duplicidade de vida" nos anos 60 e 70.
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Segundo Mundo a empreender uma luta que se concreti-
zou no socialismo real. O socialismo real foi uma luta
dura e heróica para tirar nações da miséria e inseri-las
num quadro de desenvolvimento das forças produtivas.
Mas o comunismo nunca morreu porque nunca existiu.
Não estava em questão. Que este Marx economista sirva
para os processos de gerência e controle de uma burocra-
cia, ou para adestrar patrões no seu papel social, não
significa esgotamento do pensamento marxista. Há ou-
tro Marx, dos Gnmdrisse, que pensa o trabalho e sua
importância na produção do valor: um Marx que pensa
o desenvolvimento das forças produtivas ligado à dimen-
são do trabalho — o trabalho como dimensão essencial
da potência humana, que desenvolve processos sociais,
fabricando subjetiyidades coletivas, tudo que é comu-
mente chamado produção de cultura. Mas a queda do
socialismo real, a tomada da Praça Vermelha... Tomei
champagne quando desceu a bandeira vermelha. Há a
Praça Vermelha do processo revolucionário. Mas a
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Praça Vermelha do socialismo real foi sempre um lugar
de burocratas, de gerência e controle, de dominação.

Com a reorganização do Primeiro Mundo em grandes
blocos de nações e a dissolução do Segundo Mundo,
pode-se ainda falar de Terceiro Mundo?

O Terceiro Mundo existe para as grandes agendas de
financiamento internacional, como o FMI e o Clube de
Paris. Nos anos 70, houve a tentativa de estabelecer uma
política de reformas usando certas capitais e países de
determinadas regiões. Uma política de grandes vitrines
como Brasil, México e Iraque, que tiveram investimentos
de capital, num processo de desenvolvimento das forças
produtivas gerador de modernização, para fazer frente à
expansão de 68 e à emergência do Vietnã como simbolo
da luta do mundo subdesenvolvido. Mas a impossibili-
dade de o capital manter o processo reformista provocou
a deterioração do desenvolvimento. A crise da divida do
México em 1982 é o alerta do esgotamento reformista. Já

havia tal mistura no capitalismo, inter-
nacionalmente, que da mesma maneira
que se encontra o Primeiro Mundo em
São Paulo ou Sidney, há o Terceiro Mim-
do em Nova Iorque ou no subúrbio de
Paris. Há uma transversalidade que
rompe a divisão internacional, fazendo
com que primeiro e terceiro mwtdos se
misturem por toda parte. Mas a política
reformista gerou no Terceiro Mundo
um desenvolvimento de forças produti-
vas que, nos grandes centros, não difere
das nações desenvolvidas. O problema é
a elite no Terceiro Mundo permanecer
presa à especulação financeira e fundia-
ria. Não tem espírito de empreendímen-
to. Os trabalhadores são mais avança-
dos do que a elite dirigente.

O que significa na Europa o cresci-
mento dos pequenos partidos naciona-
listas, ou regionalistas e ecológicos?

O que há de novo é a exigência de
engajamento e participação junto com
a crítica a velhos sistemas de represen-
tação dos partidos tradicionais. Em
vez da oposição global x local, penso
uma diferença de participação e enga-
jamento. Os partidos tradicionais, co-
mo veiculadores de ordens e diluidores
de diferenças, são abandonados. Nu-
ma sociedade em que se é chamado a
empenhar a inteligência, velhos qua-

dros de legitimação partidária são recusados, pois
procuram operar afastando o engajamento real. Mes-
mo um partido fascista, como o de Le Pen, está
engajado na crítica a quadros tradicionais de legitima-
ção da democracia representativa, exigindo que a
representatividade implique participação. Não há lu-
gar para uma cúpula que pensa uma ordenação..de
representatividade pré-estabelecida, como em velhas
composições que fizeram dos partidos tradicionais
antros de conchavos, sem singularidades.

Pensar as singularidades significa então pensar a
expressão das potências coletivas?

É uma bela frase, mas precisa de reflexão. Na Itália
dos 70, tentamos isso com a Autonomia Operária.
Uma linha do grupo se afastou até chegar ao terroris-
mo enlouquecido, e uma violência e repressão brutais
se abateram sobre os movimentos da esquerda liberta-
ria. com apoio dos partidos tradicionais. O terrorismo
de Estado encontrava justificativa na necessidade,«_Je
combater a violência das Brigadas Vermelhas.
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Olivia: estudo
musical

Modernidade
rastafari

antro-
pológa
e

historiadora
Olivia Maria
Gomes da
Cunha
defendeu, para
o Museu
Nacional da
UFRJ, a tese de
mestrado
Coração
rastafari; lazer,
política e religião na Bahia sobre a
influência do movimento rastafari entre
a juventude negra da Bahia. Olivia fez
um mapeamento, fruto de um trabalho
de campo realizado entre 1985 e 1990.
das idéias políticas do movimento, seu
modo de construção de territórios,
hábitos alimentares, o uso de adereços,
os penteados e, principalmente, como o
reggae foi apropriado na Bahia não
apenas pelos grupos musicais, mas pelos
jovens negros baianos. A tese aborda a
relação entre tradição e modernidade no
rastafarismo e conta como o movimento
surgiu na Jamaica e chegou ao Brasil
pela Bahia e pelo Maranhão. Todo um
capítulo é dedicado à música rastafari e
à forma como ela se transforma no
Brasil, para além da sua apropriação
pela juventude internacional, cm grandes
centros como Londres e Nova Iorque.
Olivia mostra ainda a enorme
quantidade de facções rastafaris,
pluralidade que obriga ao estudo das
especificidades dc cada um e sua
integração no desenvolvimento das
idéias do movimento. A tese pode ser
lida nas bibliotecas do Museu Nacional
da UFRJ e do Centro de Estudos
AFro-brásileiros.

Wilson HVEa.:firfc:ixxs
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O Conservatório Brasileiro de Música
realizará este mês vestibular para
Instrumentos c Licenciatura em
Educação Artística com habilitação em
Música, Composição, Regência e
Musicoterapia. Inscrições de 15/02 a
18/02. O Conservatório também está
com inscrições abertas, de 01/02 a 09/02
para o mestrado em Música.
Informações: 240-5481 c 240-6131.

A Escola de Belas Artes da UFRJ
está com inscrições abertas até o dia
26/02 para o curso dc pós-graduação em
História da Arte. São 20 vagas nas áreas
dc Antropologia da Arte e História e
Crítica da Arte. Inscrições na Escola de
Belas Artes, av. Brigadeiro Trompovsky,
s/n°, sala 720, Ilha do Governador.

O Museu Nacional da UFRJ está
com inscrições abertas de 01/02 a 05/03
para curso de especialização em linguas
indígenas brasileiras. Informações no
telefone 284-9642 e 264-8262. ramal 9.

O reitor da Universidade Federal
Fluminense, José Raimundo Romeo,
nomeou para chefe de gabinete Luciano
ííardman Bezerra, do Departamento de
Engenharia e ex-assessor para assuntos
internacionais da UFF.

processo civiiizatonor •
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Estudo de um brasileiro
sobre a África, de seus
primórdios a 1500, nasce
clássico em sua área

O 

estudo de Alberto da Cos-
ta e Silva sobre a África
antes dos portugueses (A

enxada e a lança. Rio/São Paulo:
Nova Fronteira/EDUSP, 1992) é
um daqueles livros que já nascem
clássicos, no sentido de que, situan-
do-se no plano das grandes obras
universais, conquistam desde logo
um lugar permanente e definitivo
em qualquer biblioteca de cultura.
É uma história da civilização, dos
primórdios ao ano de 1500. pelas
perspectivas em
que a civilização
precisamente se
iniciou, se pensar-
mos que os
"achados científi-
cos apontam para
a África ao sul do
Saara como a re-
gião onde surgiu
o homem, o ani-
mal fazedor de
instrumentos" —
a que as civiliza-
ções por assim di-
zer necessária-
mente derivadas
dessas épocas
obscuras acrescentariam, aos ins-
trumentos de domínio físico sobre
o mundo físico, os instrumentos de
domínio intelectual sobre o mun-
do, quero dizer, a escrita e o livro.

A intuição de Darwin sobre as
origens do homem propõe a meta-
fora perfeita de todo o processo:"Cada espécie vai-se fazendo im-
perceptivelmente na que vai substi-
tuí-la. Por isso é que se diz nunca
ter havido um primeiro homem".
Tampouco existiu a primeira escri-
ta, nem o primeiro livro, nem a
primeira biblioteca: ao contrário
do que se crê e escreve, os sistemas
de escrita, de livro e de biblioteca
não "evoluíram" uns dos outros,
não se relacionam por derivações e
aperfeiçoamentos sucessivos. Tra-
ta-se de invenções independentes
umas das outras, assim como o
automóvel não surgiu "por evolu-
ção" da carruagem de cavalos.
Ninguém inventou a escrita: inven-
taram-se em lugares e momentos
diversos (ignorando-se mutuamen-
te entre si) os sistemas de escrita
próprios e possíveis em cada civili-
zação, tanto mais autônomos
quanto nenhum deles poderia 

"a-

daptar-se" a tipos diferentes de
mentalidade: "A 'evolução' da es-
crita é uma vista puramente teórica
e lógica que se lança sobre episódios
muitas vezes contemporâneos, mas
desligados entre si. Nada indica,
com efeito, que a escrita ideogrcifica
lenha sido inventada por homens que
não mais se satisfaziam com a escri-
ta pictográfica, e menos ainda que a
escrita fanática tenha nascido de
uma consciência da insuficiência dos
sistemas ideográficos. Não há, entre
esses sistemas, nenhuma sucessão
necessária no tempo (...). E a prova
é que até hoje sistemas pictográficos
e ideográficos se perpetuam (...). E
importante, por conseqüência, abem-
danar de uma ve: para sempre a
idéia de uma 'evolução' da escrita:
há 'evolução' dentro de cada siste-
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ma, maior ou menor conforme os
casos, mas não de um sistema para
outro" (v. Wilson Martins. A pala-
vra escrita, 1975).

Acresce que o processo civiliza-
tório não é homogêneo nem contí-
nuo, muito menos auto-aperfeiçoa-
tivo. Assim, cada "fase" não é
necessariamente mais "avançada"
do que as anteriores. Há quem
pense, por exemplo, que, na Nigé-
ria, a arte antiga de Ifé — povos a
que Alberto da Costa e Silva dedica
um capítulo — é mais "evoluída"
do que a arte negra contemporânea
(v. Régis Debray. Vie et mort de
1'image. 1992). O gráfico do proces-
so civilizacional é irregular, incoe-
rente e fragmentário ou fragmenta-
do: Alberto da Costa e Silva
registra que a Núbia, recebendo o
cristianismo, recuperou o uso da
escrita após um hiato de 300 anos,
não sendo, entretanto, em meroíta
que se grafa, mas em grego, em
copta e — o que é mais importante
— em núbio antigo, que 

"sintoma-
ticamente adotara como forma es-
crita o alfabeto grego modificado,
na sua forma copta, com a adição
de três signos novos".

A história da civilização, na

África ou em qualquer outro conti-
nente, é repleta de "talvezes", "hi-

póteses", 
"versões" e "conjectu-

ras". não sendo, aliás, a escrita que
haja eliminado todas as dúvidas
(antes pelo contrário). Há avanços.
mas há também inexplicáveis re-
gressões ou persistências, como a
violência que sempre acompanha a
convivência. Nesse particular, os
moradores do Rio de Janeiro po-
deriam adotar o modelo arquiteto-
nico de habitação implantado na
Núbia Inferior a partir do século
12: "As 

paredes engrossam. Os
aposentos internos das moradas
deixam de comunicar-se com a sala
da frente: a eles só se tem acesso
por um alçapão dissimulado no te-
to. A própria planta das habitações
vai-se complicando, seguindo uma

inventiva guiada
pela necessidade
de ocultar e, pos-
sivelmente, prote-
ger. As casas de
dois andares, por
exemplo, passam
a não ter porta no
rés-do-chão, mas
tão-somente no
primeiro andar, a
que se chegava
por uma escada
retrátil. Subia-se
ao primeiro an-
dar, e dele se des-
cia, por uma ou
mais escotilhas.

para o pavimento inferior. Tudo é
cheio de câmaras escondidas, de
passagens labirínticas, de quartos
fechados. Mas, claro, os nativos da
Núbia Inferior eram uns bárbaros.

Bárbara, igualmente, era a China,
que. dominando as navegações
oceânicas desde o início do século
15, dispondo de melhores navios e
ciência náutica mais adiantada,
maiores recursos humanos e econô-
micos, destinava-se, em princípio, a
ser "senhora do mar sem fim", em
lugar e antes dos portugueses. Por
uma espécie de "reserva de merca-
do" mental, o imperador Hung-Hsi,
assumindo o poder em 1424, aboliu
as viagens marítimas, assim liberan-
do o país de todas as nefastas conta-
minações estrangeiras. Os chineses
optaram pelo 

"imobilismo social e
cultural", protegendo, 

"pelo isola-
mento, uma civilização requintada";

pode-se imaginar que também se li-
vraram de tecnologias estranhas,
criadas pelos bárbaros de além-mar.
Os quais bárbaros, ao contrário,
souberam incorporar muito bem, em
proveito próprio, as tecnologias in-
ventadas pelos chineses.
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HISTÓRIA

Um Estado como arte
Autor inglês traça a estupenda influência de uma família no passado europeu

Ascensão e queda da Casa dos
Mediei: o Renascimento em Fio-
rença, de Christopher Hibbert. Tradução de
Hildegard Feist. Companhia das Letras, 320
páginas, CrS 390.000

Cynthia Marques de Oliveira

Florença 

— seus momumentos,
sua História e sua arte — se
mostra, ainda hoje. aos olhos de

seus visitantes, como o mais completo
modelo do que se usa definir como civili-
zação renascentista. Já no século 19. um
historiador do porte de Jacob Burck-
hardt havia descrito a Florença do Chi-
quecehto como "a mais perfeita consciên-
cia política, o desenvolvimento mais
completo e variado... a cidade que, neste
sentido, merece ser considerada o primei-
ro Estado moderno do mundo".

O estudo da história fiorentina, de
sua arte e do espírito de seu povo.
conduz necessariamente ao conheci-
mento de uma de suas mais itnportan-
tes famílias. Essa história familiar se
entrelaça a três séculos não apenas de
Florença, mas de toda a Europa. É
sobre essa grande família — os Médicis
— que fala Cristopher Hibbert em As-
censão e queda da casa dos Médicis: o
renascimento em Florença.

Com um estilo simples, claro e ro-
manceado, que em muito se assemelha
ao de historiadores como Lucien Feb-
vre e Georges Duby, Hibbert — um
especialista em obras biográficas —
oferece um estudo sobre os Médicis
que é, na verdade, uma síntese de 300
anos de história fiorentina. Nas pági-
nas de Hibbert, encontra-se uma acu-
rada descrição da lenta conquista do
poder em Florença pelos Médicis. De
um poder econômico que Giovanni di
Bici de' Mediei, seu filho Cosimo e seu
neto Piero construíram, primeiro como
mercadores e, posteriormente, como
banqueiros. Mas, sobretudo, de um
poder político que os Médicis soube-
ram criar com a paciência, a arte e o
talento de quem realiza um grande
mosaico, ou, parafraseando Burch-
kardt, de quem cria um Estado como
uma verdadeira obra de arte. Afinal,
no fundo, é na arte que se pensa quan-
do Florença é lembrada. Na arte de
Michelangelo. Giotto, Donattelo, Da
Vinci e Bruneleschi; nos versos de
Dante na Divina comédia ou na gran-
deza de Maquiavel em o Príncipe. Nes-
sa arte que os Médicis patrocinaram e
estimularam e que fez com que o mais
ilustre membro da família passasse à
história como Lorenzo, o Magnífico.

Não é tarefa fácil traçar uma história
completa e detalhada de uma família
cuja influência não se confinou aos limi-
tes de Florença, mas penetrou no Vati-
cano, através dos papas Leão X, Cie-
Cynthia Marques de Oliveira, que pre-
para tese para o Mestrado em História
das Mentalidades da PUC/RJ sobre a
Máfia e a obra de Leonardo Sciàcia, viveu
em Florença de 1982 a 1992
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Hibbert (E)
conta como os
Mediei
propiciaram a
arte
fiorentina,
num ambiente
que produziu
obras como
Retrato do
desconhecido,
de Botticelli
(1473-1474)

maior parte das
obras de pintura, ar-
quitetura e escultura,
que ainda hoje são
símbolos da arte re-
nascentista.

Sem a pretensão
de se mostrar um es-
pecialista em qual-
quer das áreas pelas
quais deve. força-
mente, passar, ao
descrever o percurso
dos Médicis. Hibbert
colhe suas fontes
tanto em cronistas
de época e obras
contemporâneas à

, familia, como a an-
tológica Vida dos
pintores, escultores e
arquitetos, de Gior-
gio Vasari. quanto
em estudos mais re-
centes sobre o Re-
nascimento em Fio-
rença. como a vasta
obra de Nicolai Ru-
binstein. O resultado
é um passeio através
do qual Hibbert con-
duz agradavelmente
por ruas e ruelas,
avenidas e praças,
museus, palácios e
monumentos que
marcaram a história
de Florença e regis-
iraram o espírito de
um povo que, talvez,
nâo mais exista.

mente VII e Leão XI, ou, indo mais'
além, chegou à corte francesa, com Ca-
terina de' Mediei. A longa influência dos
Médicis sobre o governo de Florença é
outro problema com o qual qualquer
estudioso da família se defronta.

Por isso mesmo, a obra de Hibbert
traz como subtítulo o Renascimento em
Florença, como que a traçar limites geo-
gráficos e cronológicos. Na realidade,
concentra-se fundamentalmente nas fi-
guras de Cosimo e Lorenzo. Cosimo, a
quem os Médicis deveram a construção
de sua fortuna e a montagem da influên-
cia política sobre uma cidade que se
orgulhava de ser uma república livre e
democrática e que temia que a concen-
tração de poder nas mãos de um só de
seus cidadãos a colocasse sob uma tira-
nia, como acontecia em Nápoles e Mi-
lão. Lorenzo, o mecenas, que soube fazer
de Florença um importante centro cultu-
ral. patrocinando artistas plásticos, liló-
solos e literatos e encomendando a

O visitante que
hoje passeie pelas
mesmas ruas, praças
e avenidas encontra,
ainda, a cada passo,
o testemunho de um
passado glorioso. Os
museus conservam as

obras dos grandes mestres,realizadas
sob o incentivo dos Médicis: o Davi de
Michelangelo, o Rapto das Sabinas, de
Gianbologna, a Primavera, de Botticelli.
As ruas e os palácios guardam em seus
nomes a memória daqueles que fizeram a
riqueza e o poder da cidade: Tomabuoni,
Guicciardini, Pitti, Mediei. Porém, o es-
pírito do fiorentino, seu talento e sua
verve não mais se apresentam aos olhos
do visitante atento.

E possível que muitos entre aqueles
que já conhecem Florença, ao lerem o
texto de Christopher Hibbert, pensem
mais exatamente em uma ascensão e
queda da cultura fiorentina. Àqueles que
não conhecem Florença, Hibbert e sua
obra podem constituir-se em agradável e
valioso guia. O registro de um tempo em
que as ameaças de dominação política
ou cultural estrangeira eram zelozamente
rechaçadas por um fiorentino orgulhoso
Je sua autonomia e dc sua identidade.

11 !

Antônio
Torres

Releituras
de Carnaval

arta de leitor na mesa. Ela
repassa para o seu destinatá-
rio uma imagem triste de um

Carnaval já perdido nos confins do tem-
po. Aquele em que Mane Garrincha des-
pencou-se de um carro alegórico, aos
olhos da multidão — e das câmaras. Nós.
os espectadores, perplexos, nos dávamos
conta de que o seu fim estava próximo. O
merencório fim da Alegria do Povo.

A carta veio a propósito dos dez anos
da sua morte. O seu autor, porém, inse-
rindo-se nas homenagens anônimas
àquele que ao mesmo tempo foi herói e
anti-herói, reprisa apenas os seus mo-
mentos engraçados. Ele, o leitor, se cha-
ma Rômulo Azevedo e mora na Ladeira
dos Tabajaras. Copacabana. Não nos co-
nhecemos, nem de vista, nem de chapéu,
como diria o bruxo do Cosme Velho, o
que foi um mago de verdade das letras,
tanto quanto Garrincha o foi da bola —
e não uma invenção do marketing esoté-
rico. Não vai aqui nenhuma intenção de
melindrar os sensíveis habitantes de pa-
raísos cósmicos. É só para lembrar que o
melhor a fazer neste Carnaval é reler o
velho Machado. E rever os gols e dribles
indeléveis do Mane, se é que estão dispo-
níveis nas locadoras de vídeo.

Voltemos ao leitor. Ele conta que uma
vez, ao retornar de uma excursão à Euro-
pa, Garrincha exibia uma bela gravata
para os amigos. "Onde você comprou
isso, Mané?"\ alguém perguntou. "Na-

quela cidade onde o seu Carlito levou um
tombo." O lugar onde seu Carlito levou
um tombo era nada menos do que Roma.
Garrincha, o anje de pernas tortas, não
estava nem ai para essas coisas. Não era
por acaso que tinha nome de passarinho.
Terá sido pelo seu desligamento que a
vida não o perdoou?

Outras imagens na mesa: Chile. 62.
Pele fora da Copa. Entra Amarildo. quedá no couro, para a nossa sorte. Mas
quem ia fazer o povo se alegrar de novo?
Ele, Mane Garrincha.

O mesmo Mane que, ao voltar para
casa, em Pau Grande, na Raiz da Serra,
assou um leitão, comprou muitos engra-
dados de cerveja, chamou os amigos e fez
a festa. Que incluiu uma pelada no cocu-
ruto de um morro, tendo no seu time os
inseparáveis Suíngue e Pincel. Meninos,
o Oldemário Touguinhó e eu vimos: o
time do bicampeão do mundo Mane
Garrincha perdeu feio. Mas o jogo foi no
melhor estilo do dono da bola — diverti-
díssimo.

Na seqüência, imagens de um tempo
em que o Brasil era campeão de quase 

'
tudo. E hoje, somos campeões de quemesmo?
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LIVRARIA

Recife
A Livro-7, com 45 mil títulos à venda, bate recorde e é referência na capital pernambucana

Vandeck Santiago Recife — Solano José

esponda rápido:
a maior livraria
do Brasil fica no

Rio, em São Paulo ou
no Recife? Quem se der
ao trabalho de comparar
a efervescência cultural
dc cada uma dessas ei-
dades, mais os índices de
renda per capita e de
analfabetismo, cravará .v
em uma das duas pri-
meiras opções — e co-
meterá um engano de
l.OOOm2, o tamanho da
recifense Livro 7, a
maior livraria do país se-
gundo o Guiness book, o
livro dos recordes.

Fundada em 1970,
numa área de 25m2 on-
de mal cabiam minguados 300 livros, a
livraria hoje tem estantes recheadas
com 200 mil volumes e 45 mil títulos.
Dispõe de cobiçado espaço para lan-
çamentos — só no mês passado, foram
12. Nesse capítulo, entram autores que

-só sairão do anonimato por milagre,
alguns que apenas a crítica sabe da
existência, outros consagrados e até
best sellers. Em 1989, Sydney Sheldon
fez lá o lançamento de seu Juízo final,vendendo quase 1 mil exemplares em
duas horas. Saiu repetindo "it's 

great,
it '.v 

great". Mas, até chegar a Sheldon,
a Livro 7 teve que passar por cima de
muito papel.

No principio, vendia apenas volu-
mes de literatura e política, com pre-
ferênciá para autores de esquerda. Es-

.sa característica fez com que seu
proprietário, o jornalista Tarcísio Pe-
reira, fosse convocado cinco vezes à
Policia Federal, para explicar como
era aquela história de só vender "es-
critor comunista". Nem tanto pela

Tarcísio Pereira, da Livro-7: deS^d^^S?, \W^çoTSS

Vandeck Santiago é repórter da sucursal do
Recife do ,JB

pressão do DPF, muito mais pela exi-
gência do mercado, Tarcísio tratou de
ampliar a oferta. Hoje convivem em
seus cavaletes tanto Lair Ribeiro, o"terapeuta de neurolinguística",
quanto Hannah Arendt, com A vida
do espírito.

No bojo dessa transformação, a Li-
vro 7 tornou-se, mais do que um lugar
onde se vende livros, duas referências
para Recife: uma cultural, como pon-to de encontro de escritores, jornalis-
tas e leitores (guardada a devida pro-
porção de nomes célebres, algo assim
como o que a Livraria José Olympio
foi para o Rio, na década de 50); e
outra geográfica, sendo utilizada co-
mo indicativo de endereços. As pes-soas dizem: "Ali 

perto da Livro 7..."
A fórmula do sucesso, segundo

Tarcisio, é simples como a literatura
de Sheldon. Primeiro, a livraria fun-
ciona como self-service. Qualquer
pessoa pode entrar e folhear quantoslivros quiser — até lê-los nos bancos
de madeira que existem lá dentro.
Não aparece nenhum vendedor per-

guntando se se "deseja.alguma coisa".
Segundo, a Livro 7 sempre deu apoio
às manifestações culturais da cidade— fosse um seminário sobre a invasão
americana em Granada, promovido
por um diretório acadêmico, fosse
uma palestra sobre a semiótica em
Roland Barthes, organizada por um
jornal local. Com isso, ao longo dos
anos, cativou enorme público poten-ciai. E, terceiro, está em dia com as
novidades do mercado nacional e in-
ternacional, tarefa na qual Tarcísio se
empenha com fervor de leitor de Pau-
lo Coelho, lendo tudo que se publica e
não perdendo oportunidade de parti-
cipar de feiras internacionais. "Uma
livraria não é uma loja de sapatos. O
livreiro tem obrigação de dar retorno
à sua comunidade", explica ele, que,
além da inclusão da Livro-7 no Gui-
ness, festeja dados da Câmara Brasi-
leira do Livro, segundo os quais, de
1970 até hoje, o Nordeste passou de
quinta para terceira região em consu-
mo de livros. "Creio 

que a Livro 7
teve papel importante nesse cresci-
mento", orgulha-se.

QUE ELES ESTÃO LENDO
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Roberto
D'Ãvila
Secretário
estadual de
Meio Ambiente

¦ Pode pôr mais um voto para O anjo
^pornográfico, a interessante biografia dcNelson Rodrigues, escrita pelo Ruy Cas-tro, da Companhia das Letras. Mas, quan-do o necessário é desopilar completamente

a cabeça, o que eu faço e recomendo é lernuma tarde de domingo, de uma só vez, unibom policial de Geòrges Simenun. Foi o
que fiz domingo passado.

Carlos
Nelson
Coutinho
Cientista político

Lu ca
Rodrigues
Diretor e ator
de teatro

¦ Estou lendo Depois da queda, organiza-
do pelo inglês Robin Blackburn. e O colap-so da modernização, do alemão RobertKurz. duas contribuições importantes paraa compreensão do fim do socialismo, daPaz e Terra. O próprio Blackburn tem umartigo excepcional no livro que organizou.

O texto dc Kurz é um pouco catastrofista,
mas também 6 interessante.

mmmW^^^^Se%j «BflBB

I&7 ! •:¦£?. __
mm*WKÊÊÊsÊèr ^ >'"-"-'"•-¦- JSÉBllãif

^'$WwÈ& '¦'¦ :7___^________í

v... wBmm
¦ Estou lendo em função de próximasmontagens: Le symbolisme des contes defees (O simbolismo dos contos de fadas)de M. Loeffler Delachaux. para A belasob uma pele de asno; e biografias de JoãoCaetano, nosso primeiro ator dramáticoCito João Caetano e a arte do ator deDecio de Almeida Prado, e Lições drama-ticas, do próprio João Caetano.

^^ LÃ FORA

Triste prócer
da Argentina

mm. o contrário do Brasil, na
Mm\\ Argentina a ficção vai muito

bem, obrigado, no cinema e
na literatura. Entre os escritores,
ninguém consegue tanto sucesso
quanto Osvaldo Soriano. Seu El ojo
de Ia pátria, lançado em novembro de
1992 pela Editorial Sudamericana, jáchegou à terceira edição e promete
repetir a carreira de títulos anteriores.

Após Triste, solitário y final, de 1973
já editado no Brasil, que narrava um
encontro entre Stan Laurel e o detetive
Philip Marlowe no final de suas vidas,
Soriano voltou a publicar em 1983: No
habrá penas ni olvido, filmado porHector Olivera, ganhou o Urso de
Prata no Festival de Berlim. Também
em 1983, saiu Cuarte/es de mviemó, queno seu primeiro ano vendeu seis edições
e ganhou duas versões
cinematográficas. No ano seguinte,
Soriano pôs
nas livrarias
Artistas,' locos y
crimina/es e,
em 1988,
Rebeldes,
sonadores y
fugitivos.
Em 1990,
publicou
Una sombra
ya pronto
serás, que
tirou mais
de 10
edições.

El ojo de
Ia pátria
segue a
linha de
retratar a
profunda e
prolongada crise de identidade em queestá mergulhada a Argentina nas
últimas décadas. Desta vez, trata-se
de um agente de um serviço secreto
argentino, com passagem lateral pelo
grupo guerrilheiro Montoneros, que,-
recrutado pelo regime militar,
continua a atuar na Europa, onde é
encarregado de fazer retornar a seu
país o cadáver embalsamado de um
prócer da independência, recuperado
por um método novo que o faz reagir
como se estivesse vivo, por meio de
pilhas. Nas suas peripécias, o agente
cruza com profissionais russos do
ramo, já desativado em Moscou, e
com outras figuras do meio em crise,
incluindo um compatriota que lhe
comunica que não há mais pátria e lhe
propõe vender o corpo embalsamado
do prócer para garantir seu incerto
futuro.

Na mesma coleção, Narrativas
Argentinas, a Sudamericana publicouLa ciudad ausente, de Ricardo Piglia,
Lo más oscuro dei rio, de Luís
Gusmán, escritores editados no
Brasil, e Luisa Valenzuela, esta ainda
desconhecida aqui, autora de Novela
negra con argentinos.

Isabela Kassow

"IIÍp ~<SÈÈà
Soriano: o fim
da pátria
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33 FL 1785 PIP«DOLBYSURROUND
(CAIXAS ACÚSTICAS LATERAIS E SURROUND INCLUÍ DAS)

QUANTO VOCE ESI A DISPOSTO A
PARA MELHORAR A SUA

N V E S T I R
AGEM?

..'•Mm
tÊÈÈÈÊÊ¦-:'¦ : v t

2 8 GR 7680 PIP • DOLBY SURROUND
(CAIXAS ACÚSTÍCAS LATERAIS OPCIONAIS)

28 GR 7580 STEREO SURROUND
I CAIXAS ACÚSTICAS OPCIONAIS)

SE VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A MELHORAR A SUA IMAGEM, VOCÊ PRECISA CONHECER A

NOVA PHILIPS MATCHLINE 33, COM MAIS DE 750 LINHAS DE RESOLUÇÃO

horizontal. se você também está disposto a melhorar o som que tem em

casa, você precisa ouvir a nova philips matchline 33, com symphobass

Hi-Fi System e Dolby Surround Sound. Se você está disposto a ir à loja

agora mesmo para ver e ouvir tudo isso, aproveite para conhecer também

os modelos de 28 polegadas. nova linha de televisores

philips matchline. você não imagina como qualquer uma

dessas tvs pode melhorar a imagem que você tem em casa.

SE VOCÊ NÃO ENCONTRAR ESTES PRODUTOS NAS LOJAS ONDE COSTUMA COMPRAR. LIGUE PARA
08 OO- 12-221 1 QUE A PHILIPS INDICARÁ A LOJA MAIS PRÓXIMA DE SUA CASA QUE POSSA ATENDÊ-LO.
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A TV numa encruzilhad
N âo é de hoje que a presença da televisão

na cobertura do carnaval deixou de ter
um caráter simplesmente contemplativo, como
a de um espectador privilegiado que registrava
e narrava aquilo que via nas ruas. Há anos,
entretanto, deixou sua timidez — própria de
quem acompanhava algo que não compreendia
muito bem — para assumir uma atitude despu-
doradamente interventora nesta festa. Foi as-
sim principalmente com os desfiles das escolas
de samba do Rio, transformados cada vez mais
num show televisivo, resultado de uma curiosa
combinação entre vaidade e milionários con-
tratos de merchandising. Carnavalescos, pes-
quisadores e curiosos em geral podem conti-
nuar discutindo os aspectos populares do
carnaval e suas formas de representação, mas
geralmente ignoram que o show há muito tem-
po não cabe mais nos parâmetros das comuni-
dades que Leci Brandão tão bem sabe exaltar.
O show agora está na TV e é a ela que deve
servir, exclusivamente.

Os mais puristas hão de ficar de cabelo em pé
diante da arrogância deste veículo que chegou
para 

"ensinar" como as coisas devem ser. E por
mais que se saiba que entre o que se vê na
televisão e o que se vê na avenida há uma
diferença enorme, o que fica gravado na memó-
ria coletiva é o que está gravado no videotape.

Este ano isto deve ficar ainda mais claro. Na
falta de concorrentes, a Globo vai reinar sozi-
nha no Sambódromo. Não há mais ninguém ali
para contradizer suas teses, seus interesses e até
seus equivocos. Tudo o que for ao ar vai ficar
consagrado como a verdadeira festa e dela sai-
rão as novas musas, reis e toda a corte que vai
temperar as próximas receitas carnavalescas. E
como todo mundo só quer mesmo aparecer na
TV, a festa só vai ter interesse enquanto a
Globo se interessar por ela.

E já que os apelos à ética entraram em cena
este ano, as TVs devem banir do vídeo as ima-
gens mais escaldantes. Mesmo as emissoras que
prometem se dedicar aos bailes de salão. Ora.
todo mundo sabe que carnaval, nos tempos
modernos, exige uma boa dose de transgressão.
Sem elas, uma cobertura televisiva de um baile
será, certamente, uma das coisas mais chatas de
que se tem notícia. Este ano, em conseqüência da
onda moralista, vão ter que botar panos quentes
nas cenas mais ousadas. Mas, sem hipocrisia,
esta era a maior atração desta cobertura. Então,
o que vão oferecer ao público notívago além
daquelas entrevistinhas cretinas? Esta é a encru-
zilhada carnavalesca das TVs.

ARTHUR SANTOS REIS
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Nelson Motta: um dos quatro do 'Manhattan Çonection'

Escrete
Aquele finalzão de domin-

go, derrotado em casa, já com
ódio da segunda-feira, será
bem mais palpitante a partir de
7 de março. O único requisito é
ser o feliz proprietário de uma
das 700 mil antenas parabóli-
cas espalhadas pelo Rio, para
pegar o programa Manhattan
connection, que a Globosat vai
estrear e deixar rolar na tela

mesmo de quem não for assi-
nante. O programa reúne nada
mais nada menos que Paulo
Francis, Lucas Mendes, Nelson
Motta e Caio Blinder. Os qua-
tro vão fazer uma mesa-redon-
da de meia hora todos os do-
mingos, às 23h, direto de Nova
Iorque, tocando nos temas
mais polêmicos da semana e
carregando para o estúdio um
ilustre convidado. Escrete é is-
so, o resto é conversa.

RÁPIDAS
O diretor de teatro Flavio

Marinho anda louco atrás de
um gato. Calma meu povo, é
só para compor o elenco da
peça Sete gatinhos, o musi-
cal, que já conta com os ga-
toes Eduardo Moscovis, Ro-
dolfo Bottino, Marcelo
Sabak, Luiz Salem, Aloisio
de Abreu e Anderson Mui-
ler. O sétimo gatinho pode
ser laçado a qualquer mo-
mento. Se candidatas?

E o Cid Moreira, hein?
Aproveitou as férias do Jor-
nai nacional, deu um pulinho
em Miami e aproveitou para
fazer umas comprinhas: um
apartamento e um carrinho.
É pouco?

Eduardo Moscovis vai vi-
rar vagabundo. Ele entra no
lugar de Marcos Breda na
peça infantil A dama e o va-
gabundo, a partir da próxima

semana. Breda vai para São
Paulo com a peça Caravana
da ilusão.

Essa Rede OM não anda lá
bem das pernas em lugar ne-
nhum. Não é que a Brazilian
Television Network, TV a ca-
bo de Miami que retransmite a
programação da emissora bra-
sileira entre llh e lh diária-
mente, está em situação tão
preta que já teve até os telefo-
nes cortados? Ô sucesso...

O endocrinologista João
Luis Curvo anda aliviando a
balança dos atores cariocas.
Glória Pires deixou 15 quilos
para trás, Dênis Carvalho está
bem mais leve e Luiz Salém já
se livrou de 3 quilinhos. Duro
vai ser deixar Luis Maçães
prontinho para interpretar um
refugiado de campo de concen-
tração na peça Mephisto. Vai
ter que ficar Aninho, fininho.
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Calote da OM fez Galvão Bueno desistir da emissora

Grande calote
O locutor Galvão Bueno

jogou a toalha e se arrancou
da Rede OM. Os planos de
fazer uma superprograma-
ção esportiva em outra emis-
sora, após sua saída da Gio-
bo, sucumbiram. O projeto

já vinha naufragando em
meio ao caos financeiro da
televisão paranaense, mas a
gota d'água para Galvão en-
tregar a carta de demissão
há oito dias foi simplesmente
um cheque sem fundos que a
OM lhe passou. Coisa pou-
ca: CrS 1, 7 bilhão. Aí já é
demais, não?

Sem homenagem
A Caprichosos de Pilares

declinou. Não vai mais pres-
tar homenagem a Daniela
Perez, que seria a madrinha
da escola. A ala de atores e
amigos da atriz que fecharia
o desfile com uma foto de
Daniela estampada em cami-
seta branca, não vai mais
passar pela Sapucai. A escola
jura que a homenagem só
não saiu por problemas tec-

Malu homem
Daniel Filho anda fazen-,

do Segredos. É esse o nome
de um novo seriado que a
produtora independente do
diretor, a Prodan, está tra-
mando. Segredos não quer
nem saber de encher a bola
das mulheres, vai contar as
histórias, desejos e dúvidas
dos homens em tempos pós-
revolução feminina. Daniel
assina o argumento ao lado
de Euclides Marinho e Do-
mingos de Oliveira e nem se
importa da nova cria ter ga-
nho o apelido de Malu ho-
mem: "Como fiz Malu mu-
lher, não podem me acusar
de roubar a idéia." Só falta
agora decidir o ator que pro-
tagonizará a série. A idéia
inicial de contratar Luis
Gustavo esbarrou na próxi-
ma novela das 19h da TV
Globo, O mapa da mina, que
já escalou o ator.

nicos. O carro abre-alas já
causou muita polêmica, os
sambistas já vão carregar
umas faixas falando do esta-
tuto do menor e o número de
componentes já ultrapassou
os 3.500. A ala teria que se
restringir a um grupo de 50
pessoas e mais de 300 já esta-
vam na lista. Então fica as-
sim, nada de homenagem.

^^^ José Roberto Serra
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^gMVBHii8Bl^^^ QUEM E 0 FERSONAGEM DA TV BRASILEIRA MAIS

IPrERSONAGEMB 
INESQUECIVEL PARA VOCE NESTE VERAO?

p»«frafl"""

Ate 16 de marpo, voce vai escolher o personagem da teve ^dB«^m \j|{
mais inesquecivel desve verao. Pode ser qualquer pessoa X
atualmente em atividade na TV. Participar 6 facil! Recorte ^^L^*^ou|sl'^A.
este cupom, responda ^pergunta acima e envie num enve-
lope com seu nome e endereqo para Av. Brasil, 500/827
CEP: 20949-900, sepao "Personagem Inesquecivel do Ve-
rao" ate o dia 16/3 e concorra a 6 assinaturas trimestrais
do JB e Kits do Limao Brahma. —Z_
Fique deolho naTVcom seu Limao Brahma sempre a mao. SEDE TERMINA AQUI.
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Jayme Monjardim está que é gás
puro. De volta à TV Manchete, após
uma passagem em branco pela Globo,
o diretor do megasucesso Pantanal
da cara e pouco expressiva Ana
e Zé Trovão, jura que tudo pode
certo no regresso ao bom e velho lar.
O novo diretor artístico da emissora
veste a camisa da Manchete para va-
ler, promete dar um fim à nudez na
tela e acredita que os próximos 10
anos de vida da emissora emplacarão
de verdade. Reciclado, ele garante
que está no maior pique.

Afinal, o que houve? Você foi para a
Globo não aconteceu nada e acabou
voltando para a Manchete. Problemas,
opção, o que rolou?

Opção, antes de mais nada.
E a Manche-

te, do jeito que
está, lhe oferece
garantias para
fazer um bom
trabalho?

Quem cria as
condições somos
nós do departa-
mento artístico.
Criatividade e ta-
lento são um pa-
trimônio nos dias
de hoje. A Man-
chete é uma rede
com personalida-
de definidamente
forte. Sempre es-
tivemos brigando
pelas melhores
posições e não
vai ser agora, que
a sociedade bra-
sileira exige repo-
sicionamentos
profundos no conceito de se fazer tele-
visão no Brasil, que vamos nos omitir.
Vamos fazer pela rede um trabalho
ainda maior do que da vez anterior. As
condições, em qualquer época, são
sempre difíceis, por uma razão ou por
outra. Conhecemos todas.

Recentemente você disse que a tele-
visão está extrapolando com a nudez.
Mas não foi a própria Manchete que
botou D. Beija nua e Pantanal que
mais ousou em cenas de nu?

O tipo de nudez que começamos a
mostrar na Manchete tinha a conota-
ção do belo. Jamais vulgarizamos a
beleza e isso é notório. Sou contra
qualquer tipo de banalização pratica-
da na televisão. A moral é uma coisa
individual e mutável, mas o controle
ético é uma responsabilidade nossa,
um compromisso de honra do qual
não vou abrir mão. \Você se arrepende de ter aberto esse<

QUEM E 0 PERSONAGEM DA TV BRASILEIRA MAIS
INESQUECÍVEL PARA VOCÊ NESTE VERÃO?

Resposta

Até 16 de março, você vai escolher o personagem da tevê
mais inesquecível deste verão. Pode ser qualquer pessoa
atualmente em atividade na TV. Participar é fácil! Recorte
este cupom, responda & pergunta acima e envie num enve-
lope com seu nome e endereço para Av. Brasil, 500/827
CEP: 20949-900, seção "Personagem Inesquecível dò Ve-
rão" até o dia 16/3 e concorra a 6 assinaturas trimestrais
do JB e Kits do Limão Brahma.
Fique de olho na TV com seu Limão Brahma sempre à mão.

filão? Virou baixaria?
Não me arrependo de nada do que

fiz em televisão. Nunca baixei o nível e
sempre estive pronto a me corrigir, a
me aperfeiçoar como profissional. O
que existe no Brasil e que precisa ser
corrigido imediatamente é essa mentali-
dade que os maus profissionais têm de
explorar inescrupulosamente os gostos
populàres. Toda vez que uma tendência
agrada ao público os exploradores apa-
recem e a vulgarizam. E horrível, mas
não vou deixar de sonhar nunca com
uma televisão cada dia mais bonita e
agradável de ver.

Qual é o maior projeto para a
Manchete?

A Manchete, como um todo, é o
meu maior projeto. Durante o tempo
em que estive parado desenvolvi no-
velas, fui a locações e revi posições.
Cresci muito e avaliei meus conceitos.
Estive me preparando o tempo todo

para a volta. Es-
tou novamente
junto da minha
equipe, todos
mais maduros e
com a disposi-
ção daqueles
que sabem refle-
tir para projetar
o futuro.

Como repetir
um sucesso como
Pantanal e evitar
um fracasso co-
mo Ana Raio e
Zé Trovão?

Pantanal foi
uma dessas no-
velas transfor-
madoras que
acontecem toda
vez que o veículo
precisa de uma
reavaliação de
conceitos. Tenho
orgulho de ter
vivido esse mo-
mento. Fui o
agente escolhido
para fazer essa
mudança! Mas a
vida continua e
o que me interes-
sa agora são os
novos tempos.
Trabalhar para
que o público te-
nha sempre boas
novelas para as-
sistir é um com-
promisso que me
foi legado por
Pantanal. Minha
obrigação agora
é administrar
corretamente es-
se compromisso.

Quanto a Ana Raio e Zé Trovão, não
vejo como um fracasso. Foi uma no-
vela comercialmente forte e teve o mé-
rito de mostrar o universo dos rodeios
no Brasil. Agora, se as pessoas nos
cobraram outro Pantanal em Ana
Raio, já é um outro problema. Como
disse, Pantanal é uma situação dife-
renciada de todas as outras, só com-
parável a Beto Rockfeller.

A Manchete agora vai?
A Manchete é uma rede que não

nasceu sob o signo do fracasso. Sua
imagem é forte e sua personalidade
marcante. Sua presença na vida brasi-
leira é fundamental para que haja parâ-
metros. Revelamos atores e profissio-
nais competentes e bem formados.
Nesses 10 anos de vida levamos alegria
e entretenimento da melhor qualidade
para o telespectador. Somos um patri-
mônio do povo brasileiro e nos projeta-
mos para o futuro, com essa convicção..

A SEDE TERMINA AQUI.
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MONICA SOARES

o som de Cole
¦-¦¦'" Por ter e num
cenário sofisticado e
iluminado por luzes
que cruzam a passare-
Ia. acontece, o tumul-
tuado desfile de moda industrial que
Baby (Glória Menezes) e Xena (Car-
mem Verônica) organizam às custas
de Félix (Ary Fontoura). A enlouque-
cida proposta de alta costura para
arrumadeiras, jardineiros, mordomos
e operários acaba levando o dono das
confecções Santana à falência, pois
ele perde todos os clientes de uma só
vez. As cenas do capítulo 155 da no-
vela Deus nos acuda, que vão ao ar no
próximo sábado, dia 27, foram grava-das na última segunda-feira nos estú-
dios da Cinédia, em Jacarepaguá.

Apesar da tentativa de boicote de
Sabrina (Paula Manga), que contrata
Wagner (Paulo César Grande) para
impedir que os manequins cheguem a
tempo no desfile, Baby resolve substi-
tuir os profissionais por todos os ami-
gos e sobrinhos. Eles vestem os mode-
litos e pisam na passarela num esforço
conjunto para salvar o desfile de
Baby. Wagner e seus capangas ainda
estavam provocando um atoleiro para
que o ônibus dos manequins não

conseguisse chegar no local quando
Maria (Claudia Raia), Gilda (Louise
Cardoso), Uli (Mylla Christie), Hugo
(Flávio Silvino) e outros começam a
vestir as inacreditáveis criações das
duas peruas."Por 

que só as donas de casa de-
vem ser contempladas com modelos
lindos e sofisticados? Por que os tra-
balhadores têm que ser punidos com
tecidos grosseiros e as cores mais de-
primentes? Os uniformes dos empre-
gados devem ser uma extensão do
brilho dos patrões! É a democratiza-
ção da moda!", diz Baby em seu dis-
curso inicial. Segue-se o desfile de
Valquíria (Marisa Orth) com um ves-
tido de governanta todo em tafetá de
seda pura com galões bordados e or-
ganzá francesa, inspirada nas criações
do estilista Conrado Segreto.

Félix põe as mãos na cabeça: "Ela
ficou maluca!", diz, enquanto Gilda
entra em cena de arrumadeira, vestida
em organza de seda com aplicações de
renda chantilly, inspirada em Sherrer.
A platéia delira. Alguns riem, en-
quanto outros falam desaforos. Um
gordo, que deixa o charuto cair, diz a
Félix: "Você devia ter avisado que
seria um desfile de fantasias". No pai-co, Uli entra de quimono, como uma
copeira pronta a servir um jantar ja-
ponês. 

"Uma 
justíssima homenagem

a Kenzo!", delira Baby.

Na platéia, Félix já está enfartan-
do. Os clientes começam a sair, indig-
nados. "Isso é brincadeira que se faça
com um homem ocupado como eu?",
pergunta um deles. Depois desfilam
Hugo, de mordomo, com uma casaca
de chamalote de seda pura e calça de
tropical inglês, Lauretta (Cristina
Mutarelli) de baiana "a Ia Ney Gal-
vão" e Igor (Cláudio Fontana) de
jardineiro, de linho acetinado com
aplicações em listras de tafetá em co-
res contrastantes e camisa em borda-
do inglês, com um toque verde, para"a-indissociável ligação com o eco-sis-
tema. O corte clean e reto, é claro,
inspira-se em Pierre Cardin!", conti-
nua Baby, falando a essa altura ape-
nas para jornalistas e peruas do mun-
do da moda, que se encantam com a
criatividade.

A insensatez continua, e até Maria
e Ricardo desfilam, depois de um ro-
mântico encontro no camarim. A últi-
ma apresentação é de Xena, de varre-
dora de rua, com um uniforme de
seda com botões de strass. No final,
Félix tenta segurar o último cliente
que vai embora e que ainda grita para
Baby e Xena: "Vão se internar!" Félix
chama as duas nos bastidores. "Vocês
estão despedidas!", diz ele, enquanto
as inseparáveis amigas repetem mais
uma vez aquele "Oh! My!"

Adriana Caldas
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Uli e Hugo participam como uma arrumadeira japonesa e um mordomo à Luiz XV Xena se veste de seda para ser gari
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alta-costura para ooerários

Ricardo brilha na roupa de motorista em brocado e Maria é copeira em renda Apesar de tudo, Baby e Xena festejam
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eche as janelas, ponha muita
cerveja na geladeira, ligue o ar-

condicionado e expulse o carnaval
de casa. Impossível? Nem tanto. Pa-
ra quem torce o nariz para axémusic,
samba-enredo e baile de salão, a so-
lução pode estar à mão, no seu apa-
relho de TV. Se você tiver um con-
trole remoto fica mais fácil ainda
fugir das marchinhas carnavalescas,
concentrando-se, por exemplo, nos
festivais de cinema que a TVE pro-
gramou para os que não vão com a
cara do Rei Momo e de sua turma
barulhenta.

Que tal conhecer o talento do
ator Buster Keaton nos filmes mu-
dos e legendados onde ele vive gran-
des comédias a partir de 1923? Po-
de-se assistir, a partir de sábado, às
14h30, O maquinista. Sempre no
mesmo horário, a TVE mostra ou-
trás atuações hilárias de Keaton.
No domingo é a vez de Nossa hospi-
talidade, considerado o melhor tra-
balho do ator. Lançado em 1923, é
uma versão do clássico Romeu e
Julieta, com direito a paixão proibi-
da e final inesperado. Na segunda,
O colegial, de 1927, e na terça, a
TVE exibe O herói do rio, de 1928,
onde Keaton é um rapaz tímido que
decide provar ao pai que é um ma-
cho com tudo em cima.

Os primeiros filmes da fase ingle-
sa de Alfred Hitchcock voltam à
programação da TVE nestes dias de
carnaval. Sempre às 19h30, as pro-
duções dos anos 30 são todas em
preto e branco, com legendas. Neste
sábado, o Festival Hitchcock começa
com O homem que sabia demais. Os
39 degraus, thriller com sustos e in-
trigas, é o programa de domingo.
Um colar roubado e um falso assas-
sinato são os ingredientes de O mis-
tério do número 17, destaque de se-
gunda. O festival termina na terça
com A dama oculta, considerado o
mais famoso da fase inglesa de
Hitchcock.

se abriga na Educativa
S&f _  Arquivo
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Contra o fuzuê carnavalesco, a TVE ataca de Mazzaropi em 'O gato de madame'

Quem quiser emendar com a Ses-
são de clássicos, que começa sempre
às 22h, não vai se arrepender. Na
segunda-feira tem uma boa comédia
de humor negro: A loja dos horrores,
de Roger Corman. No domingo, um
filme de H.G.Clouzot, com Yves
Montand: O salário do medo. Afeli-
cidade não se compra é um dos clás-
sicos de Frank Capra, com James
Stewart e Lionel Barrymore. Para
encerrar o festival, um filme obriga-
tório entre os cinéfilos: A bela e a
fera, de Jean Cocteau.

Quem não é carnavalesco pode,
portanto, acordar cedo e sem ressa-
ca, pronto para assistir às comédias
de Mazzaropi, realizadas nos anos
50. Nadando em dinheiro, Sai da
frente, O gato da madame e O candi-
nho serão exibidos de sábado a terça,
sempre às lOh. Na sessão seguinte
do cinema da TVE, no sábado ao
meio-dia, é a vez da Sessão aventura
e romance, com destaque para Mor-
rendo de medo, onde a estrela é Car-

mem Miranda. Fogo sobre a Ingla-
terra, com Lawrence Olivier e Vivien

. Leigh, conta, no domingo, um dra-
ma histórico, com direito a lances
românticos de um casal apaixonado.
Ao meio-dia e meia de segunda,
Clark Gable é o galã de Tudo come-
çou em Nápoles e, na terça, no mes-
mo horário, Jack Lemmon está era
Sonhos do passado. Para os amantes
do cinema nacional, a sessão começa
mais tarde. A partir da meia-noite,
de sábado a domingo, a TVE exibe
Floradas na serra, Todas as mulheres
do mundo, Edu coração de ouro e O
grande gozador.

Nem só de filmes vive um antifo-
lião. A programação do SBT man-
tém-se inalterada até lh da manhã.
Quem estiver com saudades do Jô
Soares e de Hebe não vai sofrer. Eles
estarão lá, firmes e fortes. Na Ban-
deirantes, quem quer fugir do bati-
cum pode se deleitar neste sábado
com o Hollywood rock, o show da
banda australiana INXS no Wem-
bley Stadium, em Londres.

asser. A cerveja oficia
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7h25 O Execução do

hino nacional
7h30 O Reencontro
8h O Telecurso 2o

grau
8h15 O Glub glub
Desenhos internacionais
9h

Infantil
10h

O Canta conto
especial

O Sessão
Mazzaropi

Filme: Nadando em dinheiro
11h30 O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Carnaval de salão. Hoje: Abre
alas I
12h O Sessão romance

aventura
Filme: Morrendo de medo
14h O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Homenagem aos intérpretes do
carnaval. Hoje: Abre alas II
14h30 O Sessão Buster

Keaton
Filme: O maquinista
16h O Sem censura

especial de
carnaval

Entrevistas e debate. Hoje: __.__-
cia Leme. Fernando Pamplona.
os jornalistas José Carlos Rego
e Roberto Moura recebem Do-
minguinhôs do Estácio, Ney Lo-
pes, Braguinha e Mestre Fulei-
ro, entre outros
19h o Grandes

compositores
intérpretes do
carnaval

Especial de Cartola e Ary Bar-
roso
19h30 O Sessão

Hitchcock
Filme: O mistério do número 17
21 h o Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial de Mário Lago e Ro-
berto Roberti
21H30 O Rede Brasil -

noite
Noticiário
22h o Sessão clássicos
Filme: A loja dos horrores
23h30 O Grandes

compositores
intérpretes do
carnaval

Especial de João Roberto
Kelly
Oh o Sessão nacional
Filme: Floradas na serra
2h O Execução do

hino nacional

Qlobo

<S> Canal 4
5h50 o Telecurso 2o

grau
Educativo

7h30 O Professor
alfabetizador

7h50 o Mestre, aquele
que aprende

Sh05 o Globo
comunidade

8h35 O National
geographic

Documentário. Hoje: A traves-
sia do Yukon
9h30 O Xou da Xuxa
12h40 O Globo Esporte
Noticiário esportivo
12h50 O RJ TV
13h05 O Jornal hoje
Noticiário nacional
13h30 O Esporte

espetacular
15h05 O Vídeo show
Variedades sobre a TV
16h05 O Sessão de

sábado
Filme: Crocodilo Dundee II
18h O Mulheres de

areia
Novela de Ivani Ribeiro
18h50 O Deus dos acuda
Novela de Sílvio de Abreu
19h40 o RJ TV
Noticiário local
20h o Jornal nacional
Noticiário
20h35 O De corpo e alma
Novela de Glória Perez
21h35 O Supercine
Filme: A grande barbada
23h15 O Boxe

internacional
Esportivo. Hoje: Júlio César
Chaves x Greg Haugen
0h05 O Sessão de gala
Filme: Lepke
1h45 O Boxe

internacional
Esportivo. Hoje: Terrv Norrís x
Maurice Blocker
2h35 O Corujão I
Filme: Apertem os cimos, o pi-
loto sumiu ...
3h25 O Corujão II
Filme: Escalado para morrer
5h50 O Lassie
Série. Hoje: A reunião dos clãs
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M Canal 6

11h O Concurso de
fantasia

Concurso de fantasia do Clube
Central de Niterói. Compacto
12h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador, com a
cantora Daniela Mercury no
bloco Os internacionais
13h O Carnaval Brasil
Com flashes e reportagens es-
peciais do acontece nos outros
estados
13h45 O Carnaval local
A folia no Rio de Janeiro
14h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador/BA
15h O Escolas de

samba
Compacto do desfile de sexta-
feira das escolas de samba do
grupo I do Rio: Mocidade
Unida de Jacarepagua. Acadê-
micos do Cubango, Arrastão
de Cascadura, Império Serra-
no. Acadêmicos da Rocinha.
São Clemente, Unidos do jaca-
rezinho e Tradição
16h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador/BA
16h45 O Carnaval Brasil
Flashes e reportagens sobre o
que acontece nos outros esta-
dos

17h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador/BA
18h15 O Carnaval local
Imagens da folia no Rio de
Janeiro
18h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador/BA
19h30 O Concurso de

fantasia
Desfile de fantasias do Hotel
Glória, no Rio de Janeiro. Ao
vivo
20h30 O Jornal da

Manchete
Noticiário
21h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador/BA
23h30 O Carnaval Brasil
Com flashes e reportagens es-
peciais da folia nos outros esta-
dos
Oh O Baile das

Panteras
Ao vivo do clube Monte Liba-
no. no Rio de Janeiro

.¦¦i,-_HB___a_i»mi

Bandeirantes

<§> Canal 7
7h30 O Palavra da fé
Religioso
8h30 O Educativo
9h O Compromisso

com a verdade
Religioso
9h30 O Autos negócios
Informativo sobre automóveis
10h O Informe

imobiliário
Serviço
10h30 o Niterói em

revista
Noticiário
11 h O Comédia
Série
11h30 O Tribuna do

corretor de
seguros

Informativo
11h56 O Vamos falar com

Deus
Religioso
12h o Clube do Bolinha
Programa de auditório. Apre-
sentação de Edson Curi
14h O Clube do Bolinha
Continuação
16h O Campeonato

paulista de
futebol

Esportivo. Hoje: Iluano x San-
tos
18h O Clube do Bolinha
Continuação
19h o Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
de Alexandra Araújo
19h30 o Jornal

Bandeirantes
Noticiário nacional e interna-
cional. Apresentação de Mari-
lia Gabriela
20h30 O Faixa nobre do

esporte
Esportivo
22h O Hollywood rock

in concert
Musical. Hoje: INXS
23h O Samba de

primeira
Variedades. Apresentação de
Jorge Perlingeiro. Hoje: Com
flashes do desfile das Escolas de
samba do Grupo I. direto da
Sapucaí, transmissão do Baile
uma noite com as panteras, no
Clube Monte Líbano, e flashes
do Baile de Gala do Scala, no
Rio de Janeiro
4h O Encerramento
Os últimos flashes dos bailes

Wm%W&ÈiÊ',

®& Canal 9

7h10 O Nós da escola
7h30 O Posso crer no

amanhã
7h45 O Escola bíblica no

ar
8h O Renascer
8h30 O Aventura aos 4

ventos
Seriado
9h O Pontos do Rio
Entrevistas
10h o Da cidade ao

sertão
Musical sertanejo
11h30 O Espaço aberto
Entrevistas ;,
12H30 O OM esporte
Esportivo
13h O Alberto José
Variedades sobre o samba
14h O Caravana do

amor
Variedades.
16h O Pesca Brasil
Jornalístico sobre a pesca
18h o Cantos do Brasil
Musical sertanejo
19H30 O Longshot
O mundodo cinema. Apresen-
tação de Angela Marques
20H30 O Desfile das

escolas de
samba

Transmissão exclusiva do desfi-
le das escolas de samba do gru-
po I no Rio: Arranco. Lins
Imperial, Império da Tijuca.
Unidos do Cabuçu. Unidos de
Lucas, Acadêmicos de Santa
Cruz, Leão de Nova Iguaçu e
Acadêmicos do Engenho da
Rainha

SBT

® Canal 11

7h10 O Educativo
Educativo
7h30 O Sessão desenho
9h O Sessão desenho
10h15 O Show maravilha
Infantil
12H15 O Chapolin
Seriado infantil
12h45 O Chaves
Seriado infantil
13h15 O Cinema em casa
Filme: King Kong
15h O Novelas da

tarde/ Rosa
Selvagem e
Carrossel

Novelas. Reprise
16h o Sessão desenho
16h30 O Chaves
Seriado infantil
17h o Emergência 911
Dramatização de fatos policiais
acontecidos nos Estados Uni-
dos
18h o Casos de polícia
Histórias verdadeiras contadas
pelos policiais que participa-
ram dos acontecimentos
18h30 O Aqui agora
Jornalístico
19H45 O TJ Brasil
Noticiário
20h30 O Grande pai
Seriado. Reprise
21h20 O Topázio
Novela venezuelana

22h0S O Eu compro essa
mulher

Novela mexicana
22H30 o Sabadão

sertanejo
Musical
Oh O Programa

Goulart de
Andrade

Reportagens
1h30 O Baile de Gala da

Cidade do Rio de
Janeiro

Direto do Scala

rv mo
Canal 13

6h O Programa
educacional
MEC

6h30 O Santo culto em
seu lar

8h O Desenho show
9h O Renascer
Religioso
9h30 O Mensagem de

esperança
10h O Desenho show
11h30 O Série de humor
Série l
12h o Sessão de

sábado
Filme: Fúria selvagem
14h o Mundão

sertanejo
Musical
15h o Programa Raul

Gil
Musical
18h30 O Informe Rio
Noticiário local
19h O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h o Clip especial
Musical
20h O Família Hogan
Série
21 h O Grandes

momentos
internacionais

Musical. Yloje.Genesis
22h O Cine Rio
Filme: O caminho do arco-íris
0h30 C Sessão

transnoite
Filme: A caçada fero:
2h o Palavra de vida
Religioso

MTV

Láf Canal 24 UHF
11h O Big vid
Os hils mais famosos
12h30 O Semana rock
Retrospectiva semanal do
MTV no ar
13h O Top 20 Brasil
Os clips nacionais mais execu-
tados durante a semana
15h O Cine MTV
Sobre cinema
15h30 O Vídeos
18h O MTVAGoGo5
18h30 O MTV sport 10
Esportivo
19h O Top 10 EUA
Parada semanal americana
20h O Dance MTV
Clips com as melhores músicas
para dançar
22h O Non stop
Blocos sem intervalo comercial
Oh o Vídeos

TVo9



Kaiser
A cerveja
oficial do
Carnaval.

Extíueatlism

TVÊ Canal 2

7h25 O Execução do
hino nacional

Educativo
7h30 O Palavras de vida
Religioso
8h15 O Missa ao vivo
Religioso
9h O Glub glub
Desenhos internacionais
lOh O Sessão

Mazzaropi
Filme: Sai da frente
11h30 O Grandes

compositores e
intérpretes

Carnaval Brasil I. Com comen-
tários cie Albino Pinheiro
12h O Sessão romance/

aventura
Filme: Fogo sobre a Inglaterra
14h o Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Carnaval Brasil II. Com ima-
gens antigas do carnaval e de-
póiriiéntos dos compositores
Herivelto Martins e Mário La-
go
16h O Sem censura
Especial de carnaval. Com Lú-
da Leme. o cenógrafo Feriían-
do Pamplona e o jornalista
Luiz Lobo conversando eom
Adclzon Alves. Ruça e Rosa
Magalhães e com o compositor
Rubem Confete, enlre outros
19h O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial de Braguinha e Noel
Rosa
19h30 O Sessão

Hitchcock
Filme: O homem que sabia de-
mais
21 h O A história do

carnaval
Documentário sobre a sociabi-
lidade do brasileiro a partir do
carnaval, dos tempos do impe-
rio até nossos dias
21h30 C Rede Brasil —

Noite
Noticiário
22h o Sessão clássicos
Filme: O salário do medo
23h30 O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial Lamartine Babo
Oh O Sessão nacional
Filme: Todas as mulheres do
mundo
2h O Execução do

hino Nacional
brasileiro

Gla&o

® Canal 4

6h15 O Educação em
revista

6h35 O Santa missa em
seu lar

Religioso

7h35 C Globo ciência
Documentário. Hoje: Reapre-
sentação ila reportagem sobre a
sensualidade do povo brasileiro.
incluindo ainda o exaustivo ira-
ballto que cientistas e engenhei-
ros desenvolvem para dar mais
segurança a quem viaja de carro
8h05 O Globo ecologia
Documentário
8h30 O Pequenas

empresas
grandes
negócios

Informações para o pequeno
empresário.
9h O Globo rural
Documentário. Hoje: O parque
Kruger. localizado no nordeste
da África do Sul
9h55 O Festival de

desenhos
Hoje: Caverna do dragão
10H20 O Alf. o E. Teimoso
Seriado. Hoje: La cucarac/ia
10H50 O Harry
Série. Hoje: O candidato
11h20 O Mickey 8t

Donald
Desenho. Hoje: .-) culpa é do
samba
11h45 O Os Simpsons
Seriado. Hoje: A verdade...
12H25 O Família

Dinossauros
Seriado. Hoje: A troca de bebes
12h55 O Temperatura

máxima
Filme: Cuidado com as gêmeas
14H45 O Domingão do

Faustão
Programa de auditório. Apre-
sentação de Fausto Silva
18h40 O Desfile das

escolas de
samba do Rio

Direto da Marquês de Sapueai.
o desfile das escolas do grupo
especial do Rio: Unidos da
Ponte. Unidos de Vila Isabel.
União da Ilha do Governador.
Viradouro. Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel. Portela
e Imperatriz Leopoldinense
4h50 O Corujão I
Filme: A gaiola das loucas II
6h30 O Miami vice
Série. Hoje: Tarde demais
7h20 O O pequeno

mestre
Série. Hoje: Meu pai, o intrujão

Manchei®

M Canal 6

10h o Escolas de
samba

Compacto do desfile do grupo
I do Rio de Janeiro: Arranco.
Lins Imperial. Império da Tiju-
ca. Unidos do Cabuçu. Unidos
de Lucas. Acadêmicos de Santa
Cruz. Leão de Nova Iguaçu e
Acadêmicos do Engenho da
Rainha
11h O Concurso de

fantasia
Compacto do desfile do Hotel
Glória, no Rio de Janeiro
12h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador BA. eom
o desfile do bloco Os interna-
cionais
12h15 o Carnaval Brasil
Flashes da folia nos outros es-
tados do pais
12h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador BA. Com
Daniela Mercury no bloco Os
internacionais
16h O Carnaval Brasil
Flashes da folia nos outros es-
tados

16h15 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador BA
18H15 O Carnaval local
A folia no Rio de Janeiro
18h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador BA
20H30 O Carnaval Brasil
Flashes do carnaval nos outros
estados
21h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador BA
23h O Carnaval Brasil
Flashes da folia nos outros es-
tados
23h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador BA
Oh O Concurso de

fantasia
Video tape do desfile de fanta-
sias de Friburgo RJ -

1h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador, BA

Bandeirantes
<§> Canal 7

5h30 O Programa
educacional

6h15 O A Hora da graça
Religioso
6h45 O Anunciamos

Jesus
Religioso
7h15 O Seleções

portuguesas o
show de Malta

Informações sobre a comuni-
dade luso-brasileira
8h o Está escrito
Religioso
8h30 O Comédia
Série
9h o Cada dia
Religioso
9h15 O Show de turismo
Informações turísticas. Apre-
sentação de Paulo Monte
12h o Carnaval Band

Brasil
Ao vivo. o desfile dó bloco Os
internacionais, em Salvador, na
Bahia
19h30 O Esporte/Ali Star

Weekend
Esportivo. Ao vivo de Salt La-
ke City. em Ulah
20h30 O Esporte/Ali Star

Game
Basquete. Hoje: Basquete: sele-
ção do Leste x seleção do Oeste.
Ao vivo de Salt Lake Citv. em
Utah
23h O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Segunda edição
23h1S O Carnaval Brasil
Com transmissões de Salvador.
Recife. Rio. São Paulo e outras
cidades
Oh o Baile Noites do

Saara
Carnaval. Direto do Clube
Monte Líbano, no Rio dc Ja-
neiro. Com flashes do baile do
Scala

BstxÈGOMm Canal 9

6h40 O Educação em
revista

Educativo
7h o Reflexão
Espiritualista
8h o Posso crer no

amanhã
Religioso. Apresentação do
pastor Miguel Ângelo

9h O Eu e você
Variedades. Apresentação de
Gerson Bergher
9h05 o Comunidade na

TV
Entrevistas e reportagens espe-
ciai
10h O Camisa 9
Esportivo. Apresentação de
Luiz Antônio Baptista
11h O OM rural
Jornalístico sobre o campo
12h O Celeste Maria

Recebe
Entrevistas
13h o Long shot
Sobre cinema. Apresentação de
Angela Marques
14h O Carnaval
Hoje: Desfile das escolas de
samba do grupo I do Rio. Me-
lhores momentos
20h o Jornal da

OM/edição
especial

Noticiário
20h30 O Carnaval

93/Florianópolis
Ao vivo o desfile das escolas de
samba de Florianópolis, em
Santa Catarina

SBT

@ Canal 11

7h10 O Educativo
7h30 O Esporte mágico
8h o Caminhoneiro

Shell
8h30 o Esses

surpreendentes
animais

9h15 o Ursinho Puff
Desenho
9h45 O Tom e Jerry
Desenho
10h10 O Cavalo de fogo
10h35 O Pernalonga
11h o Pica-Pau
Desenho
11h30 O Os filhos de Tom

e Jerry
Desenho
12h o Programa Silvio

Santos
Programa de auditório. Apre-
sentação de Silvio Santos e Gu-
gu Liberato. Entre os quadros
do programa: Show de calou-
ros. Porta da esperança, TV
animal. Passa ou repassa. Qual
é a música. Roletrando. Show
de prêmios. Topa tudo por di-
nheiro e Big domingo
23h o Sessão das dez
Filme: Bruce Lee: mãos de fer-
ro
lh o Baile FM 105
Direto do Scala. no Rio de Ja-
neiro

rvmo
TV5SO Canal 13

6h O Programa
educacional

6h30 o O despertar da
fé

8h O Tati Bitati
lOh o Série humor
11h o Missão Alien
Série

12h O Tom Tom
Groove

Série

13h O Bem forte
Variedades
13h45 O Pontos e

programas
14h O TV Mappin
Vendas pela TV
15h O 1000 Esportes
Esportivo
16h O Top TV
17h o Recordasom
Musical
18h o Fora de controle
Programa dedicado aos adoles-
centes
19h O Arquivo record
Documentário
20h O Cine record
Filme: Qual o caminho para a
guerra'/
22h O Lilian &

personalidades
nos bastidores
da fama

Variedades
Oh oTopTV2 —A

missão
Cinema e clássicos da TV
1h o Palavra de vida
1h30 O Santo culto em

seu ar

MTV

i_dEf Canal24UHF

11h O Big vid
Os maiores hits
12h30 O MTVAGoGo5
Sobre moda. Apresentação de
Rita Lobo
13h o Vídeos
Clips
16h30 O Clássicos MTV
Os clips que já viraram ciússi-
cos
17h30 O Cine MTV
Sobre cinema. Apresentação de
Cristiane Couto
18h o Top 20 Brasil
Os 20 clips mais pedidos da
semana
20h O Ponto zero
Lançamentos
20h30 O MTV sports 10
Esportivo. Apresentação de
Márcio Garcia
21 h O Semana rock
Retrospectiva do MTV no ar
21h30 O MTVaGoGo5
Sobre o mundo da moda.
Apresentação de Rita Lobo
22h O Vídeos
Clips
22h30 O Lado B
O lado "underground" do vi-
deoclip
0h30 O Vídeos
Clips

Toda a programação publica-
da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tel.: 292-0012

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tel.: 285-0033

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Cana! 9
Tel.: 580-1536

SBT —Canal li
Tel.: 580-0313

TV Rio —Canal 13
Tel.: 502-5413

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737
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Educativa

WS Canal 2
8h10 o Execução do

hino nacional
brasileiro

7h45 O Telecurso 2o
grau

8h o Glub glub
9h o Canta conto
10h o Sessão

Mazzaropi
Filme: O gato cia madame
11h30 O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Roberto Ribeiro, éx-puxádor
de Império Serrano
12h o Rede Brasil —

tarde
12H15 O Rio notícias
12h30 O Sessão romance/

aventura
Filme: Tudo começou cm Nápo-
lis
14h O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Pedro Caetano e Wilson Batis-
ta
14h30 O Sessão Buster

Keaton
Filme: O colegial
16h O Sem censura
Com os carnavalescos Maria
Augusta. Renato Lage e Care-
ca do Império
18H30 o Seis e meia
19h o Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Carlos Cachaça e Herivelto
Martins
19h30 o Sessão

Hitchcock
Filme: Os 39 degraus
21 h O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

21h30 O Rede Brasil —
noite

22h O Sessão clássicos
Filme: .-I felicidade não se com-
pra
23h30 O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial abre alas II. Reprise
Oh O Sessão nacional
Filme: Edu coração dc ouro
2h o Execução do

hino nacional

Globo
<S> Canal 4
8h o Mundo da Lua
Novela. Hoje: Vá procurar sua

8h30 O Xou da Xuxa
Infantil. Apresentação de Xuxa
8h40 O Compacto do

desfile de
domingo das
escolas de
samba

Destile das escolas Unidos da
Ponte. Vila Isabel. Ilha do Go-
vernador. Unidos do Viradou-
ro. Padre Miguel. Portela e Im-
peratriz Leopoldinense
12h35 O Globo esporte
12h45 O RJ TV
Noticiário local
13h o Jornal hoje
13h25 O Vale a pena ver

de novo
Reprise da novela_3.j/>.; a bordo.
de Carlos Lombardi
14h40 O Compacto do

desfile de
domingo das
escolas de
samba

16h30 O Vamp
Novela. Reprise
17H15 O Escolinha do

professor
Raimundo

17H40 O Mulheres de
areia

Novela de Ivani Ribeiro
18h35 o RJ TV
18h45 O Desfile das

escolas de
samba do grupo
especial

Desfila a Grande Rio
20h05 O Jornal nacional
20h25 O Desfile das

escolas de
samba do grupo
especial

Continuação: Caprichosos de
Pilares. Salgueiro. Unidos da
Tijuca. Estácio de Sá. Beija-
Flor. Mangueira
4h45 O Corujão I
Filme: Car Wash — Onde
acontece de tudo
6h35 O Casal 20
Série. Hoje: A filmagem
7h25 O O pequeno

mestre
Série. Hoje: Ciúmes

Manchete

M Canal 6
11h O Concurso de

fantasias
Desfile do Hotel Méridien
12h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador
12h15 o Carnaval Brasil
Flashes da folia nos estados
12H30 O Carnaval Axé
15h o Escolas de

samba
Compacto do desfile das esco-
las do grupo especial do Rio
16h o Carnaval Brasil
16H15 O Carnaval Axé

18h15 O Carnaval local
A folia no Rio de Janeiro
18h30 o Carnaval Axé
20h30 o Jornal da

Manchete — 1a
edição

21h30 O Carnaval Axé
23h O Carnaval Brasil
23h30 O Carnaval Axé
Oh o Concurso de

Fantasia
Compacto do desfile do Hotel
Méridien. no Rio de Janeiro
lh O Carnaval Axé

Bandeirantes

<§> Canal 7

5h30 O Igreja da graça
7h o Realidade rural
Noticiário sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raices
7h30 O Flipper
Seriado
8h O Dia a dia
Jornalístico. Apresentação de
Débora Menezes e Otávio Ces-
chi Jr.
10h30 O Cozinha

maravilhosa da
Ofélia

Dicas e receitas culinárias.
10h56 O Vamos falar com

Deus
11h O Flash/Edição da

manhã
Entrevistas.
12h o Acontece
Noticiário
19h o Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
de Alexandra Araújo
19h30 o Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marilia Gabriela
20h30 O Carnaval Band

Brasil
Cobertura da folia em Salva-
dor. Rio de Janeiro e São Pau-
lo
Oh o Baile Noite do

Saara
Transmissão ao vivo do baile,
no Clube Monte Libano. com
flashes do Scala. no Rio de
Janeiro e do Baile do Corin-
thians. em São Paulo

BedeGMm Canal 9

6h45 o Vinde a Cristo
7h15 O Posso crer no

amanhã
7h30 O Today
8h O Igreja da graça
9h o Pontos do Rio
10h O Rio mulher
11H30 o Sala de visitas

12h O Fala Rio
Noticiário
121.25 C OM esporte
Esportivo
12h40 O Mapa da ação
Informativo sobre esportes de
ação
13h O Patrulha policial
14h O Mulheres
Variedades
17h O Clíp trip
Musical
18h O OM esporte
Esportivo
18h15 O Cadeia nacional
Policial
19h C Jornal da OM
Noticiário
19h45 O Rede Brasil
Carnaval de primeira
21 h O Carnaval

93/Florianópolis
Desfile das escolas de samba
segunda parte. Com flashes ao
vivo do baile do Saara, no Clu-
be Monte Libano. no Rio de
Janeiro

SBT

® Canal 11

7h30 O Agenda
Entrevistas
9h o Sessão desenho
10h15 C Show maravilha
12h15 O Chapolin
12h45 O Chaves
13h15 O Cinema em casa
Filme: Rola suicida
15h o Novelas da

tarde/Rosa
selvagem e
Carrossel

Novelas. Reprise
16h c Sessão desenho
16h30 O Chaves
17h o Programa livre
Variedades
18h o Roletrando

Bombril com
Silvio Santos

Variedades
18h30 O Aqui agora
19H45 O TJ Brasil
20h30 O Grande pai
Seriado. Reprise
211.20 O Topázio
22h05 O Eu compro essa

mulher
22h30 O Hebe por elas
23h30 O Jornal do SBT —

Ia edição
23h45 o Jõ Soares onze e

meia
1h c Jornal do SBT —

2a edição
1h30 O Baile FM 98
Carnaval, direto do Scala

TV Rio

TVWO Canal 13
6h30 O O despertar da

fé
8h o Alta rotação
Jornalístico
8h30 C Família Hogan
9h O Tati bitati
11h45 0 Chef Lancellotti
12h G Rio em notícias
13h o Diário da mulher
15h O Contratempos
16h o Recruta

Benjamim
16h30 O Super Vicky
17h O Kliptonita
18h o Alta rotação
Jornalístico
18h30 C Informe Rio
19h O Jornal da Record
19h55 O Questão de

opinião
20h o Clip especial
21h O Brasília ao vivo
21h30 O Sinal de vida
22h30 O Flórida on line
23h30 O 25a hora
1h O Palavra de vida

«TV

jífCanal24UHF
11h OZuêMTV
Os clips mais quentes e novida-
des sobre os artistas
13h O MTVsportslO
Esportes radicais
13h30 O CEP MTV
Clips pedidos por carta
14h O MTVPix
Os clips mais executados
16h 0 MTV 40°
16h30 O Gás total
Clips da linha hêavy
18h O DiskMTV
Parada nacional do dia
19h15 O MTV no ar
Jornalístico
19h30 O 3eml
Três músicas e um só tema
19h45 O Vídeos
21h30 0 CEP MTV
Videoclips pedidos por carta
22h C MTVsportslO
Esportes radicais
22h30 C Ponto zero
Base de lançamentos da MTV
23h 0 MTV no ar
Jornalístico
23h15 O Rock blocks
Clips
1h o3em1
Três músicas e um mesmo te-
ma
1h15 C Vídeos
Clips

Kaiser. A cerveja oficial do Carnaval.
§•_

[ Maiser j
Uma graáaànde cervtja.
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Kaiser
A cerveja
oficial do
Carnaval.

BtíwLmfâm

Wã Canal 2

^¦BHnn|

7h40 O Execução do
hino nacional

7h45 O Telecurso 2°
grau

8h o Glub glub
Desenhos internacionais
9h O Canta conto
10h O Sessão

Mazzaropi
Fümc.Ceindinlu)
11h30 O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial com Ataulfo Alves e
Roberto Martins
12h O Rede Brasil —

tarde
Noticiário nacional
12h15 O Rio notícias
Noticiário local
12h30 O Sessão romance

e aventura
Fi\me:Sonhos do passado
14h O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial com Haroldo Lobo e
Almirante
14h30 O Sessão Buster

Keaton
Filme:0 herói do rio
16h o Sem censura
Especial de carnaval com Lúcia
Leme. Fernando Pamplona e o
jornalista Roberto Moura con-
versando com Dona Neuma da
Mangueira. Lecy Brandão,
Noca da Portela e Mestre Mar-
çal
18H30 O Seis e meia
Informativo
19h o Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial com Assis Valente
19h30 O Sessão

Hitchcock
Filme:., dama oculta
21 h O Grandes

compositores e
intérpretes do
carnaval

Especial com Nássara
21H30 O Rede Brasil —

Noite
Noticiário
22h O Sessão clássicos
Filme:., bela e a fera
23h30 O Grandes

compositores e
intérpretes

Carnaval Brasil. Reprise
Oh o Sessão original
Filme:0 grande gozador
2h O Execução do

hino nacional

WÊÊÈHti

<S> Canal 4

8h o Mundo da Lua
Novela. Hoje: Filho único
8h30 o Xou da Xuxa

10h35 O Compacto do
desfile das
escolas do grupo
especial

As escolas que desfilaram na
segunda-feira, no Rio de Janei-
ro: Caprichosos de Pilares. Sal-
gueiro. Unidos da Tijuca. Está-
cio de Sá. Beija-Flor.
Mangueira
12h35 O Globo esporte
Esportivo
12h45 O RJ TV
13h o Jornal hoje
Noticiário nacional
13h25 C Vale a pena ver

de novo
Reprise da novelafleAé a bordo.
de Carlos Lombardi.
14h50 O Compacto do

desfile das
escolas de
segunda-feira

16h40 O Vamp
Novela. Reprise
17h30 O Escolinha do

professor
Raimundo

18h O Mulheres de
areia

Novela de Ivani Ribeiro.
18-.50 O Deus nos acuda
Novela de Silvio de Abreu.
19h45 O RJ TV
20h o Jornal nacional
20h35 O De corpo e alma
Novela de Glória Perez. Com
Tarcísio Meira. Cristiana Oli-
veira. Fábio Assunção. Maria
Zilda. Stênio Garcia, Victor
Fasano. Vera Holtz, Guilher-
me Leme
22h O Terça nobre
Especial. Hoje: O canto da ci-
dade —- Daniela Mercury
23h15 O Festival deverão
Filme: Joga a mamãe do trem
0h55 O Jornal da Globo
1h20 o Campeões de

bilheteria
Filme: Posições comprometedo-
ras
2h45 O Corujão
Filme: Brazil. o filme
5h05 O Casal 20
Série
5h55 O O pequeno

mestre
Série

M Canal 6

5h30 O Igreja da graça
7h O Realidade rural
Noticiário sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raices
7h30 O Encontro com

Aríete
Com Aríete Ribeiro
8h O Dia a dia
Jornalístico. Apresentação de
Débora Menezes e Otávio Ces-
chi Jr.
10H30 o Cozinha

maravilhosa da
Ofélia

Dicas e receitas culinárias.
Apresentação de Ofélia Anun-
ciato
10h56 o Vamos falar com

Deus
Religioso. Apresentação de Jo-
sé de Paiva Neto
11 h O Flash/Edição da

manhã
Entrevistas. Apresentaçào de
Amaury Jr.
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Sérgio Rondino

12h30 O Carnaval Band
Brasil

Transmissão de Salvador, Re-
cife. Rio. São Paulo e outras
cidades
19h o Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
de Alexandra Araújo
19h30 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marília Gabriela
20H30 O Carnaval Band

Brasil
Transmissão da folia de Salva-
dor. Rio de Janeiro e São Pau-
lo
Oh o Uma noite em

Bagdá
Direto do clube Monte Líbano,
no Rio de Janeiro, com flashes
do baile do Scala

<§> Canal 7

11h O Concurso de
fantasia

Compacto dos melhores mo-
mentos
12h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador, com Da-
niela Mercury e o bloco Os
internacionais
12h15 O Carnaval Brasil
Flashes da folia nos outros es-
lados
12h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de salvador
15h O Escolas de

samba
Compacto do desfile das esco-
ias do grupo especial, que desfi-
laram segunda-feira no Rio de
Janeiro: Caprichosos de Pila-
res. Salgueiro. Unidos da Tiju-
ca, Estácio de Sá. Beija-Flor de
Nilópolis e Mangueira
16h O Carnaval Brasil
Flashes da folia nos outros es-
tados
16h15 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador
18h15 O Carnaval local
A folia no Rio de Janeiro
18h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador
19h30 O Concurso de

fantasias
Ao vivo do clube Monte Líba-
no. no Rio de Janeiro
20h30 O Jornal da

Manchete
Noticiário nacional
21h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador/BA
23h o Carnaval Brasil
Flashes da folia nos outros es-
tados
23h30 O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador, BA
Oh O Baile uma noite

em Bagdá
Ao vivo do clube Monte Líba-
no, no Rio de Janeiro, com
flashes do concurso de fantasia
3h o Carnaval Axé
Compacto do carnaval de Sal-
vador

RedeOM

(SPQ Canal 9

6h45 O Vinde a Cristo
7h15 O Posso crer no

amanhã
7h30 O Today
8h O Igreja da graça

9h O Pontos do Rio
Turístico
10h O Rio mulher
Variedades
11h30 O Sala de visitas
Entrevistas.
12h O Fala Rio
Noticiário
12h25 O OM esporte
Esportivo
12h40 O Mapa da ação
Informativo sobre esportes de
ação
13h O Patrulha policial
Jornalismo verdade
14h O Mulheres
Variedades
17h o Clip trip
Musical
18h O OM esporte
Esportivo
18h15 O Cadeia nacional
Policial
19h o Jornal da OM
Noticiário
19h45 O RedeOM Brasil
Carnaval de primeira
21h O Carnaval

93/Florianópolis
Ao vivo, o desfile das escolas
de samba vencedoras
23h o Baile uma noite

em Bagdá
Direto do clube Monte Líbano

© Canal 11

7h30 o Agenda
Entrevistas e roteiro de espeta-
culos. Apresentação de Leda
Nagle
9h O Sessão desenho
10h15 O Show maravilha
Infantil
12h15 O Chapolin
Seriado infantil
12h45 O Chaves
Seriado infantil
13h15 O Cinema em casa
Filme:0 bandido dos olhos
azuis
15h O Novelas da

tarde/Rosa
selvagem e
Carrossel

Novelas. Reprise
16h o Sessão desenho
16h30 O Chaves
Seriado infantil
17h O Programa livre
Variedades, entrevistas e musi-
cais dedicados aos jovens.
Apresentação de Sérgio Grois-
man
18h o Roletrando

Bombril com
Silvio Santos
Variedades

18h30 O Aqui Agora
Jornalístico
19h45 O TJ Brasil
Noticiário
20h30 O Grande pai
Seriado. Reprise
21h20 O Topázio
Novela venezuelana
22h05 o Eu compro essa

mulher
Novela mexicana
22h30 O Hebe
Variedades
23H30 O Jornal do SBT —

1a edição
Noticiário
23h45 o Jô Soares onze e

meia
Entrevistas. Reprise

1h O Jornal do SBT —
2a edição

1h30 O Baile Gay
Direto do Scala. no Rio de Ja-
neiro

**•:

Canal 13
6h30 O O despertar da

fé
8h O Alta rotação
Jornalístico
8h30 O Família Hogan
Série
9h O Tati bitati
11h45 O Chef Lanceilotti
Culinária
12h O Rio notícias
13h o Diário da mulher
Variedades
15h O Tempo quente
Série
16h o Recruta

Benjamim
Série
16h30 O Super Vicky
Série
17h O Kliptonita
Série
18h O Alta rotação
18h30 O Informe Rio .
Noticiário local
19h O Jornal da Record
Noticiário nacional
19h55 O Questão de

opinião
20h o Clip especial
21 h o Brasília ao vivo
Noticiário
21h30 O Supertela
Filme: Zeppelin
23h30 O 25a hora
Debates
1h O Palavra de vida

MW

Ldíl Canal24UHF
11h oZuêMTV
Os clips mais quentes e novida-
des sobre os artistas
13h30 O CEP MTV
Clips pedidos por carta. Apre-
sentação de Thunderbird
14h O MTVpix
Os videoclips mais executados
pela MTV
16h O MTV 40°
16h30 O Gás total
Espaço para o rock pesado.
Apresentação de Gastão
18h O DiskMTV
Parada nacional do dia. Apre-
sentação de Astrid
19h15 O MTV no ar
Jornalístico. Apresentação de
Zeca Camargo
19h30 O 3 em 1
Três músicas e um só tema
19h45 O Vídeos
Clips. Apresentaçào de Edgard
21h30 O CEP MTV
Videoclips pedidos por carta.
Apresentaçào de Thuderbird
22h O Clássicos MTV
Clipes
23h o MTV no ar
Jornalístico. Apresentação de
Zeca Camargo
23h15 O Rockblocks
Clips de rock alternativo.
Apresentação de Thunderbird
1h o 3 em 1
Três músicas e um só tema
1h15 O Vídeos

12 o TV
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Educativa

IWF C-nal 2
8h10 O Execução do

hino nacional
8h15 O Telecurso2°

Grau
8h30 O Glub glub
10H30 O Rá tim bum
llh O Nós na escola
11h30 O Francês em ação
12h O Rede Brasil —

tarde
12h30 O Rio notícias
12H45 O Nações Unidas
13h o 360 graus
Documentário
14h Oi love you
14h30 O Educação em

revista
15h O Canta conto
15H30 O Glub glub
16h O Sem censura
18h30 O Seis e meia
Informativo.
19h O Documentário

especial
HojeiLeiturqs de um analfabeto
20h O Minisséries

internacionais
Hoje: O mundo maravilhoso dos
irmãos Grimm
20h20 O Jornal visual
20h25 O Jornal do

congresso
20h30 O Abertura da

campanha da
fraternidade

20h30 o Especial A
história do
carnaval

Documentário
21h45 O Rede Brasil —

noite
22H15 O Especial enredos
Documentário com a partici-
pação de Paulinho da Viola
23h15 O Em busca do

tempo perdido
Com Milton Temer
0h30 O Execução do

hino nacional

Globo

(J) Canal 4

6h30 O Telecurso 2o
grau

7h O Bom dia Brasil
7h30 O Bom dia Rio
8h o Mundo da Lua
Novela
8h30 O Xou da Xuxa
Infantil. Com Xuxa
12H30 O Globo esporte
Esportivo local

12h45 O RJ TV
13h O Jornal hoje
13h25 O Vale a pena ver

de novo
Reprise de Bebê a bordo
15h o Carnaval 93
Ao vivo, a apuração dos resul-
tados dos desfiles das escolas
de samba do grupo especial
17h25 O Escolinha do

professor
Raimundo

Humorístico
18h O Mulheres de

areia
Novela de Ivani Ribeiro. Com
Glória Pires. Guilherme Fon-
tes, Andréa Beltrão
18h50 O Deus nos acuda
Novela de Sílvio de Abreu.
Com Glória Menezes. Francis-
co Cuoco, Cláudia Raia
19H40 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal nacional
Noticiário
20H35 O De corpo e alma
Novela de Glória Perez. Com
Tarcísio Meira. José Mayer,
Maria Zilda. Cristiana Oliveira
21h35 O Escolinha do

professor
Raimundo

Humorístico
23h30 O Festival de verão
Filme: Sem licença para dirigir
0h10 O Grammy
Musical
3h20 O Jornal da Globo
Noticiário
3h50 O Classe A
Filme: Atlantic City USA

M Canal 6

11h O Carnaval Axé
Ao vivo de Salvador/BA
13h o Jornal da

Manchete —
edição da tarde

Noticiário
13h30 O Tamanho família
Seriado. Com Diogo Vilela.
Caio Junqueira. Ivan Cândido,
Ariel Coelho e Nildo Parente
14h o Almanaque
Variedades
16h O Clube da criança
Infantil. Com Angélica
18h O Acredite se

quiser
Documentário
19h o Rio em

Manchete
Noticiário local
19h30 O Valéria e

Maximiliano
Novela mexicana. Com Letícia
Calderon. Juan Ferrara. Carlos
Bracho. Marco Mufioz. Arturo
Peniche. Ana Golchero. Cecília
Gabriela

20H15 O New York News
Noticiário sobre Nova Iorque
20h25 O Economia? fale

com o Tamer
Informativo sobre economia
20H30 O Jornal da

Manchete
Noticiário
21H30 O Dona Beija
Novela. Com Maitê Proença.
Gracindo Júnior. Sérgio Britto.
Bia Seidl, Maria Fernanda. Ar-
lete Salles. Edwin Luisi. Jonas
Melo. Marilu Bueno. Marcelo
Piccí, Mayara Magri. Reprise
22H30 O Clodovil abre o

jogo
Entrevistas. Com Clodovil
Oh o Noite/Dia
Noticiário e entrevistas
0h30 o Thalassa
Informativo sobre náutica
1h30 O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

Bandeirantes

<§> Canal 7

5h30 O Igreja da graça
7h o Realidade rural
7h30 O Encontro com

Aríete
Variedades
8h o Dia a dia
lOh O Cozinha

maravilhosa da
Ofélia

10h56 O Vamos falar com
Deus

11h O Flash/Edição da
manhã

12h o Acontece
Noticiário
12h30 O Esporte total
13h15 O Esporte total Rio
13H45 O Gente do Rio
Entrevistas e debates
14H45 O Comédia
Série
15h15 O Sílvia Poppovic i
Entrevistas e debate
17h30 O Esporte especial
Hoje:Eliminatórias da Copa do
mundo: Portugal x Itália
19h o Agrojornal
Noticiário sobre o campo
19H05 O Jornal do Rio
19H30 o Jornal

Bandeirantes
20h30 O Faixa nobre do

esporte
Esportivo. Hoje: Compacto de
Portugal x Itália
23h30 O Quarta premiada
F\\me:Sub\\av
1h30 O Jornal da noite
Noticiário
2h o Flash
Entrevistas
3h O Vamos falar com

Deus

8&d&&M
Canal 9

6h45 O Vinde a Cristo
7h15 O Posso crer no

amanhã
7h30 O Today
8h O Igreja da graça
9h O Pontos do Rio
10h O Rio mulher
11H30 O Sala de visitas
12h o Fala Rio
12H25 O OM esporte
12h40 o Mapa da ação
13h O Patrulha policial
14h o Mulheres
17h O Cliptrip
18h o OM esporte
18h15 O Cadeia nacional
19h O Jornal da OM
19h30 O Tela mágica
Filme
21 h O Hollywood 93
Filme: Pato com laranja
23h O Jornal da OM
23h20 O Câmera aberta
0h20 O Circuito night

and day

SBT

® Canal 11

7h30 O Agenda
Roteiro de espetáculos
9h o Sessão desenho
10h15 O Show maravilha
Infantil. Com Mara Maravilha
12h15 O Chapolin
Seriado infantil
12H45 O Chaves
Seriado infantil
13h15 O Cinema em casa
Filme: Retratos da guerra
15h O Novelas da

tarde/Rosa
selvagem e
Carrosel

Novelas. Reprise
16h o Sessão desenho
Infantil. Com Vovó Mafalda
16h30 O Chaves
Seriado infantil
17h O Programa livre
Variedades
18h O Roletrando

Bombril com
Sílvio Santos

Variedades
18h30 O Aqui agora
Jornalístico
19N45 O TJ Brasil
Noliciário. Com Bóris Casoy
20H30 O Grande pai
Seriado. Reprise
21h20 O Topázio
Novela venezuelana

22h05 O Eu compro essa
mulher

Novela mexicana
22h30 O Programa Sula

Miranda
Musical sertanejo
23h30 O Jornal do SBT —

1a edição
23h45 O Jô Soares onze e

meia
Entrevistas. Com Jô Soares
1h O Jornal do SBT —

2a edição

TVRIo

Tvrao Canal 13

6h30 O O despertar da
fé

8h O Alta rotação
8h30 O Família Hogan
9h o Tati bitati
11h45 O Chef Lancellottí
12h O Rio em notícias
13h15 O Diário da mulher
15h O Contra tempos
16h O Recruta

Benjamim
16H30 O Super Vicky
17h O Kliptonita
18h o Alta rotação
18H30 O Informe Rio
19h o Jornal da Record
19h55 O Questão de

opinião
20h o Clip especial
21h o Brasilia ao vivo
21h30 O Especial

sertanejo
23H30 O 25a hora
1h o Palavra de vida

«TV

36f Canal 24UHF
11h O Zuê MTV
13h30 O CEP MTV
14h o MTVpix
16h O MTV 40°
16h30 O Gás total
18h O DiskMTV
19H15 O MTV no Ar
19h30 o 3em1
19h45 O Vídeos
21H30 O CEP MTV
22h o Fúria metal
23h O MTV no ar
23H15 O Rockblocks
1 h o 3 em 1
1h15 O Lado B
2h15 O Vídeos

Kaiser. A cerveja oficial do Carnaval.'Z::Z:zz:".:'

Uma gruaaande cerveja.
.
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Kaiser
A cerveja
oficial do
Carnaval.

Educaiiva

WS Canal 2

ÜV mm

8h10 O Execução do
hino nacional

8h1S o Telecurso 2o
grau

3h30 O Ê de manhã
Entrevistas e serviço
9h30 O Glub glub
Desenhos internacionais
10h O Canta conto
10h30 O Rá tim bum
11 h O Professor

alfabetizador
11h30 O I love you
Curso de inglês
12h O Rede Brasil —

tarde
Noticiário nacional
12H30 O Rio notícias
Noticiário loc$
12h45 O Nações Unidas
Informativo da ONU
13h O 360 graus
Documentário
14h O In italiano
Curso de italiano
14h30 O Professor

alfabetizador
15h O Glub glub
Infantil
16h o Sem censura
Entrevistas c debates
18H30 O Seis e meia
Informativo
19h o Um salto para o

futuro
20h O Minisséries

internacionais
Hoje: Os maravilhosos brinque-
dos de lata — parte I
20h20 O Jornal visual
Noticiário dirigido aos defi-
cientes auditivos
20h25 O Jornal do

congresso
20h30 O Jazz Brasil
Musical. Hoje: Leny Andrade
21H30 O Rede Brasil —

noite
22h O Jornal de

amanhã/Sem
censura

Debates sobre as principais no-
tícias dos maiores jornais do
pais no dia seguinte
23h30 O Arte de ler
Hoje: A América, de Maria Jo-
sé de Queiroz
0h30 O Execução do

hino nacional
brasileiro

Gfobo

® Canal 4

6h40 O Alfabetizar é
construir

Educativo

7h O Bom dia Brasil
Noticiário nacional

7h30 O Bom dia Rio
Noticiário local

8h O Mundo da Lua
Novela. Hoje: Marcha à ré

8h30 O Xou da Xuxa
Infantil
12h35 O Globo esporte
Esportivo local
12h50 O RJ TV
Noticiário local
13h O Jornal hoje
Noticiário nacional
13h25 O Vale a pena ver

de novo
Reprise da novela Bebê a bordo
14h25 O Sessão da tarde
Filme: Academia de gênios
16h o Sessão aventura
Série: The Flash — Truques gê-
meos
16h50 O Vamp
Novela. Reprise
17h30 O Escolinhado

professor
Raimundo

Humorístico
18h O Mulheres de

areia
Novela. Com Glória Pires.
Guilherme Fontes
18h55 O Deus nos acuda
Novela de Sivio de Abreu.
Com Dercy Gonçalves. Cláu-
dia Raia. Marieta Severo
19H45 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal nacional
Noticiário
20h35 O De corpo e alma
Novela de Glória Perez. Com
Tarcísio Meira. Betty Faria.
José Mayer. Maria Zilda. Cris-
tiana Oliveira. Stênio Garcia.
Victor Fasano. Carlos Vereza.
Lizandra Souto. Guilherme Le-
me
21h35 O Justiça final
Série. Hoje: Feliz dia das mães
22h30 O Festival de Verão
Filme: .-1 mulher do chefe
0h30 O Jornal da Globo
Noticiário
1h O Festival de

sucessos
Filme: Estranhos invasores

WaW>Wt^tW.

M Canal 6
7h O Espaço rural
Jornalismo sobre o campo
7h30 O Brasil 7h30
Noticiário nacional
8h O Perfil
Entrevistas. Reprise
9h O Dudalegria
Sessão super-heróis
12h O Cybercop

12h30 O Manchete
esportiva — 1°
tempo

Noticiário esportivo
13h O Jornal da

Manchete —
edição da tarde

13h30 O Tamanho família
Seriado. Com Diogo Vilela.
Caio Junqueira. Ivan Cândido.
Ariel Coelho e Nildo Parente
14h O Almanaque
Variedades. Apresentação de
César Filho e Tânia Rodrigues

16h o Clube da criança
Infantil. Com Angélica
18h p Acredite se

I quiser
Documenário
19h O Rio em

Manchete
19h30 O Valéria e

Maximiliano
Novela mexicana. Com Letícia
Calderon. Juan Ferrara. Carlos
Bracho, Marco Muiioz

20H15 O New York news
Noticiário sobre Nova Iorque

20h25 O Economia
popular? Fale
com o Tamer

Informativo econômico. Apre-
sentação de Alberto Tamer
20h30 O Jornal da

Manchete — Ia
edição

Noticiário
21H30 O Dona Beija
Novela. Com Maitê Proença.
Gracindo Júnior. Maria Fer-
nanda. Marcelo Picci. Edwin
Luisi. Jonas Melo. Reprise
22h30 O Clodovil abre o

jogo
Entrevistas. Com Clodovil
Oh O Noite e dia
Noticiário
0h30 O Perfil
Entrevistas

Bandeirantes

<S> Canal 7
5h30 O Igreja da graça
Religioso
7h O Realidade rural
Noticiário sobre o campo
7h30 O Flipper
8h O Dia a dia
10h30 O Cozinha

maravilhosa da
Ofélia

Dicas e receitas
10h56 O Vamos falar com

Deus
11h O Flash/Edição da

manhã
Entrevistas
12h O Acontece
Noticiário
12H30 O Esporte total
Noticiário esportivo
13h15 O Esporte total Rio
Esportivo
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas e debates
14h45 O Comédia
Seriado
15h15 O Sílvia Poppovic
Entrevistas e debate
17h o Esporte especial
Esportivo. Hoje: Copa Rio:
Flamengo x Olaria. VT
19h O Agrojornal
Noticiário sobre o campo
19h05 O Jornal do Rio
Noticiário local
19H30 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário
20h30 O Faixa nobre do

esporte
Esportivo. Hoje: Reprise do
Wall Star Games
22h30 O Cine clube

Banco do Brasil
Filme: Toque de recolher
0h30 O Jornal da noite
Noticiário nacional
1h O Flash
Entrevistas
2h o Vamos falar com

Deus
Religioso

1iftè0&:stWâ'

Canal 9
6h45 O Vinde a Cristo
7h15 o Posso crer no

amanhã
7h30 O Today
Entrevistas

8h O Igreja da graça
9h O Pontos do Rio
10h O Rio mulher
11h30 O Sala de visitas
Entrevistas
12h O Fala Rio
12h25 O OM esporte
12h40 O Mapa da ação
13h o Patrulha policial
Jornalístico
14h O Mulheres
Variedades
17h O Ciip trip
Musical
18h O OM esporte
18H15 O Cadeia nacional
19h O Jornal OM
19h30 O Tela mágica
Filme
21 h O Ser... tão

brasileiro
M usical
22H30 O Jornal da OM
22h50 O Magnavita
Turismo
23H20 O Câmera aberta
Entrevistas
0h20 O Circuito night

and day

SBT

(3) Canal 11
7h30 O Agenda
Entrevistas e roteiro de espeta-
culos. Apresentação de Leda
Nagle
9h O Sessão desenho
Desenhos. Apresentação de
Eliana
10h15 O Show maravilha
Infantil. Desenhos, brincadei-
ras e musicais. Apresentação de
Mara
12h15 O Chapolin
Seriado infantil
12h45 O Chaves
Seriado infantil
13H15 O Cinema em casa
Filme: Esquadrão de ataque
15h O Novelas da

tarde/Rosa
selvagem e
Carrossel

Novelas. Reprise
16h o Sessão desenho
Infantil. Apresentação de Vovó
Mafalda
16h30 O Chaves
Seriado infantil
17h O Programa livre
Variedades, entrevistas e musi-
cais dedicados aos jovens.
Apresentação de Sérgio Grois-
man. Hoje: Musical com Cássia
Eller c banda. Reprise
18h O Roletrando

Bombril com
Silvio Santos

Variedades com distribuição de
prêmios
18h30 O Aqui agora
Jornalístico
19h45 O TJ Brasil
Noticiário. Apresentação de
Bóris Casoy
20h30 O Grande pai
Seriado. Reprise
21h20 O Topázio
Novela venezuelana
22h05 O Eu compro essa

mulher
Novela mexicana
22h30 O Documento

especial
Jornalístico
23h30 O Jornal do SBT^-

1a edição

23H45 O Jô Soares onze e
meia

Entrevistas, Reprise
1h O Jornal do SBT
Noticiário
1h30 O LM legendado
Filme: Corregidor. o inferno 20
anos depois

wmmm
TVR»

Canal 13
6h30 O O despertar da

fé
8h O Alta rotação
8h30 O Família Hogan
Série
9h O Tati bitati
Desenhos
11h45 O Chef Lancellotti
12h o Rio em notícias
13h o Chef Lancellotti
13h15 O Diário da mulher
Variedades
15h o Tempo quente
Série
16h O Recruta

Benjamim
Série
16h30 O Super Vicky
Série
17h O Kliptonita
Série
18h O Alta rotação
18h30 O Informe Rio
19h o Jornal da Record
19h55 O Questão de

opinião
20h O Supertiras
Série. Hoje: Missão em Hous-
ton
21h O Brasília ao vivo
Boletim informativo
21h30 O Quinta nobre
Filme: Espelho da alma
23h30 O 25a hora
Debates ao vivo
1h o Palavra de vida

«TV

Láf Canal 24 UHF
11h O ZuêMTV
Clips e novidades
13h30 O CEP MTV
Clips pedidos por carta
14h O MTVpix
Os clips mais exibidos. Apre-
sentação de Thunderbird
16h O MTV 40°
16h30 O Gás total
Espaço para o rock pesado.
Apresentação de Gastão
18h O Disk MTV
Parada nacional diária. Apre-
sentação de Astrid
19h15 O MTV no ar
Jornalístico
19h30 O 3 em 1
Clips
19h45 O Vídeos
Clips
21h30 O CEP MTV
Clips
22h O Cine MTV
Sobre cinema
22h30 O Bingo MTV
23h O MTV no Ar
Jornalístico
23h15 O Rock blocks
Clips de rock alternativo
lh O 3 em 1
Três músicas e um só tema
1h15 O Vídeos

14 O TV



Educativa

WS Canal 2

8h10 O Execução do
hino nacional

8h15 O Telecurso 2°
grau

Educativo
8h30 O É de manhã
9h30 O Glub glub
10h O Canta conto
10h30 O Rá tim bum
11h O O corpo humano
11h30 O In italiano
12h o Rede Brasil —

tarde
12h30 O Rio notícias
12h45 O Nações Unidas
13h O 360 graus
14h o France express
14h30 O Mestre, aquele

que aprende
15h o Canta conto
15h30 O Glub glub
16h o Sem censura
18h30 O Seis e meia
19h15 O Um salto para o

futuro
20h O Minisséries

internacionais
Hoje: Os maravilhosos brinque-
dos de lata — Parle 2
20h20 O Jornal visual
20h25 O Jornal do

congresso
20h30 O Curto circuito
21h30 O Rede Brasil —

noite
22h O Jornal de

amanhã/Sem
censura

Debates sobre as principais no-
tícias dos maiores jornais do
país no dia seguinte
23h30 O 54 minutos
Entrevistas
0h30 O Execução do

hino nacional

Globo

<S> Canal 4
6h40 O Alfabetizar é

construir
7h O Bom dia Brasil
7h30 O Bom dia Rio
Noticiário Local
8h O Mundo da Lua
Novela. Hoje: Silva e Silva su-
per star
8h30 O Xou da Xuxa
12h35 O Globo esporte
12h50 O RJ TV
13h O Jornal hoje
13h25 O Vale a pena ver

de novo
Reprise de Bebê a bordo

14h25 O Sessão da tarde
Filme: Atrapalhando asuàte
16h o Sessão aventura
Série: Força de emergência: Al-
gtiêrn que me ouça
16h50 O Vamp
Novela. Reprise
17h30 O Escolinha do

professor
Raimundo

Humorístico
18h O Mulheres de

areia
Novela de Ivani Ribeiro. Com
Glória Pires. Raul Cortez
18h55 O Deus nos acuda
Novela de Sílvio de Abreu.
Com Dercy Gonçalves. Fran-
cisco Cuoco, Glória Menezes
19h45 o RJ TV
20h O Jornal nacional
20h35 O De corpo e alma
Novela de Glória Perez. Com
Tarcísio Meira, Maria Zilda
21h30 O Globo repórter
22h30 O Festival de verão
Filme: Saigon — Império da
violência

0h30 O Jornal da Globo
1h O Corujão I
Filme: A honra do poderoso
Prizzi

3h O Corujão II
Filme: Pode chamar-me mamãe
5h O Casal 20
5h30 O O pequeno

mestre

nteheneie

M Canal 6

7h O Espaço rural
Jornalismo sobre o campo
7h30 O Brasil 7h30
Noticiário nacional
8h O Perfil
Entrevistas. Reprise
9h O Dudalegria
Sessão super-heróis
12h O Cybercop
Seriado
12h30 O Manchete

esportiva
13h O Jornal da

Manchete —
Edição da tarde

13h30 O Tamanho família
Seriado
14h O Almanaque
Variedades
16h o Clube da criança
Infantil. Com Angélica
18h O Acredite se

quiser
Documentário
19h O Rio em

Manchete
Noticiário local
19h30 O Valéria e

Maximiliano
Novela mexicana

20h15 O New York news
Noticiário sobre Nova Iorque
20h25 O Economia

popular/Fale
com o Tamer

Informativo econômico
20h30 O Jornal da

Manchete — 1a
edição

Noticiário
21h30 O Dona Beija
Novela
22h30 O Clodovil abre o

jogo
Entrevistas
Oh O Noite e dia
Noticiário e entrevistas
0h30 O Perfil
Entrevistas
1h30 O Versão original
Filme: Embrulecidos pela vio-
lelicia

Bandeirante*

<Ê> Canal 7
5h30 O Igreja da graça
7h O Realidade rural
7h30 O Flipper
8h O Dia a dia
10h30 O Cozinha

maravilhosa da
Ofélia

10h56 O Vamos falar com
Deus

11h O Flash/Edição da
manhã

Entrevistas
12h O Acontece
Noticiário
12h30 O Esporte total
13h15 O Esporte total Rio
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas
14h45 O Comédia
Série
15h15 O Sílvia Poppovic
17h o Esporte especial
Hoje: Campeonato paulista de
futebol: Palmeiras x União São
João. VT
19h O Agrojornal
19h05 O Jornal do Rio
19h30 O Jornal

Bandeirantes
20h30 O Faixa nobre do

esporte
Esportivo. Hoje: NBA Action
22h O Jacques

Cousteau
22h O Esporte
Hoje: Basquete NBA: _V_>h*
York Knicks X Detroit Pistols
0h30 O Jornal da noite
1h o Autos negócios
1h30 o Samba de

primeira
4h O Flash
Entrevistas. Com Amaury Jr.
5h O Vamos falar com

Deus

BédeOM

Canal 9
6h45 O Vinde a Cristo
7h15 O Posso crer no

amanhã
7h30 O Today
8h O Igreja da graça
9h O Pontos do Rio
lOh O Rio mulher
11h30 O Sala de visitas
12h O Fala Rio
12h30 O OM esporte
12h40 O Mapa da ação
13h o Patrulha policial
14h O Mulheres
17h O Cliptrip
18h o OM esporte
18h15 O Cadeia nacional
19h O Jornal da OM
19h30 O Tela mágica
Filme
21h O Ser... tão

brasileiro
22h30 O Jornal da OM
22h50 O Magnavita
23h20 O Câmera aberta
0h20 O Circuito night

and day

SBT

@ Canal 11
7h30 O Agenda
9h O Sessão desenho
Infantil
10h15 O Show maravilha
Infantil
12h15 O Chapolin
Seriado infantil
12h45 O Chaves
Seriado infantil
13h15 O Cinema em casa
Filme: Amor do futuro
15h O Novelas da

tarde/Rosa
selvagem e
Carrossel

Novelas. Reprise
16h o Sessão desenho
Infantil. Com Vovó Mafalda
16h30 O Chaves
Seriado infantil
17h O Programa livre
Variedades. Hoje: Musical com
As frenéticas. Reprise
18h O Roletrando

Bombril com
Silvio Santos

Variedades
18h30 O Aqui agora
19h45 O TJ Brasil
20h30 O Grande pai
Seriado. Reprise
21h20 O Topázio
Novela venezuelana.

22h05 O Eu compro essa
mulher

Novela mexicana.
22H30 O A Praça ó nossa
Humorístico
23h30 O Jornal do SBT —

1a edição
Noticiário
23h45 O Jô Soares onze e

meia
Entrevistas
1h O Jornal do SBT —

2a edição
Noticiário

TVRio
Canal 13

6h30 O O despertar da
fé

8h O Alta rotação
8h30 O Família Hogan
9h O Tati bitati
12h o Rio em notícias
13h O Chef Lancellotti
13h15 O Diário da mulher
15h O Contratempos
16h O Recruta

Benjamim
16h30 O Super Vicky
17h O Kliptonita
18h O Alta rotação
18h30 O Informe Rio
19h O Jornal da Record
19h55 O Questão de

opinião
20h O Super tiras
Série. Hoje: Jake & McCabe
21h o Brasília ao vivo
21h30 O Festival John

Wayne
Filme:A/ar« violentos
23h30 O 25a hora
lh O Palavra de vida

MTV

5íf Canal 24UHF
11h oZuêMTV
13h30 O CEP MTV
14h O MTV pix
16h O MTV 40°
16h30 O Gás total
18h O Disk MTV
19h15 O Semana rock

19h45 O 3 em 1
20h O Vídeos
21K30 O CEP MTV
22h o Top 10 EUA
23h O Rock Blocks
1h O 3 em 1
1h15 O Top 10 Yo!
3h15 O Vídeos

Kaiser. A cerveja oficial do Carnaval.
Beta

Uma graaaande cerveja.

TV o 15
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FILMES O KARLA CAVALCANTI

SÁBADO

NADANDO EM DINHEIRO
TVE o 10h

Direção: Abílio Pereira de
Almeida e Carlos Thiré.
Com Mazzaropi, Vicente
Leporace, Ludi Veloso,
Nieta Junqueira. Brasil,
1952.
Comédia. Motorista sonha
com a herança do avô.
P&B. Duração: 1h30m.

MORRENDO DE MEDO
TVE o12h

(Scared stiff). Direção:
George Marshall. Com
Jerry Lewis, Dean Martin,
Carmen Miranda, Eliza-
beth Scott. EUA, 1953.
Comédia tropical. Perse-
guidos por um gângster en-
ciumado, dois amigos fo-
gem para uma ilha deserta.
P&B. Duração: 1h48m.

FÚRIA SELVAGEM
Rio o 12h

(Man in the wilderness).
Direção: Richard C. Sara-
fian. Com Richard Harris,
John Huston, John Bin-
don. EUA, 1971.
Aventura. Caçador sobre-
vive a ataque e decide se
vingar. Duração: 1h45m.

KING KONG
SBT o 13h15

(King Kong). Direção:
John Guillermin. Com Jeff
Bridges, Charles Grodin,
Jessica Lange. EUA, 1976.
Besta-fera. Macaco gigan-
te surta em Nova York.
Duração: 2h14m.

OMAQUINISTA
TVE o14h30

(The general). Direção:
Buster Keaton. Com Bus-
ter Keaton, Marion Mack,
Jim Farley, Joseph Kea-
ton. EUA, 1927.
Clássico. Durante a guer-
ra Civil, maquinista recu-
pera para si a locomotiva
General, que os soldados
da União haviam roubado.
Lançado nos cinemas e em
vídeo como A general.
P&B. Legendado.

.Duração: 1h14m.

CROCODILO
DUNDEEII

Globo o16h05
(Crocodile Dundee II).
Direção: John Cornell.
Com Paul Hogan, Linda
Koslowski, Charles But-
ton. EUA, 1988.

Aventura. Matuto austra-
liano vive tranqüilamente
com a mulher em Nova
York até se envolver com
traficantes colombianos.
Duração: 1h40m.

O HOMEM QUE
SABIA DEMAIS

TVE o 19h30
(The man who knew too
much). Direção: Alfred
Hitchcock. Com Leslie
Banks, Edna Best, Peter
Lorre. Inglaterra, 1934.
Suspense. De férias na Suí-
ça, casal acidentalmente se
envolve no assassinato de
um diplomata.
P&B. Legendado.
Duração: 1h15m.

A GRANDE BARBADA
Globoo21h35

(Let it ride). Direção: Joe
Pytka. Com Richard Drey-
fuss, Teri Garr, Jennifer Tilly.
EUA, 1989.
Comédia. Apostador de corri-
das de cavalos se dá bem num
grande prêmio da Flórida.
Duração: 1h26m.

A LOJA DOS
HORRORES

TVE o 22h
(Little shop of horrors). Di-
reção: Roger Corman. Com
Jonathan Haze, Jackie Jos-
phe, Dick Miller, Jack Ni-
cholson. EUA, 1960.
Horror cult. Tímido empre-
gado de uma loja de flores
cria uma planta carnívora
que, cada vez mais, passa a
exigir seu petisco predileto:
carne humana. P&B.
Legendado. Duração: 1h10m.

O CAMINHO
DO ARCO-ÍRIS

Rio o 22h
(Finian's rainbow). Direção:
Francis Ford Coppola. Com
Fred Astaire, Petula Clark,
Tommy Steele. EUA, 1968.
Fantasia musical. Velho ir-
landes parte para os EUA fu-
gindo de um duende de quem
roubou o pote de ouro.
Duração: 2h25m.

FLORADAS NA SERRA
TVE o Oh

Direção: Luciano Salce. Com
Cacilda Becker, Jardel Filho,
Ilka Soares, John Herbert.
Brasil, 1954.
Vera Cruz. Jovens se apai-
xonam durante estada num
sanatório para tuberculosos.
P&B. Duração: 1h51m.

'.*...«:^^^¦!_lj'_j_5ft^rjji^^n_ teêS^!^'" ^^rajbíCssia^ '•¦'¦•":i

Gãngsters deixam Martin, Scott e Lewis 'Morrendo de medo'

A CAÇADA FEROZ
Rio o Oh

(The glove). Direção: Ross
Hagen. Com John Saxon,
Rosey Grier, Joanna Cassidy.
EUA, 1981.
Ação. Caçador de recompensas
vai atrás de um assassino cuja
arma é uma luva de chumbo.
Duração: 1h31m.

LEPKE
Globo o 0h05

(Lepke). Direção: Menahen
Golan. Com Tony Curtis,
Anjanette Comer, Michael
Callan. EUA, 1975.
Policial. Nos anos 30, gângs-
ter é responsável por uma or-
ganização de assassinos pro-
fissionais. Duração: 1h38m.

APERTEM OS CINTOS!
O PILOTO SUMIU

Globo o 2h35
(Airplane). Direção: Jim
Abrahams, David Zucker,
Jerry Zucker. Com Robert
Hays, Julie, Haggerty, Lloyd
Bridges. EUA, 1980.
Comédia. Tripulação de um
avião é envenenada e um ex-
piloto traumatizado tenta
pousá-lo. Paródia aos filmes
do gênero.
Duração: 1h28m.

ESCALADO
PARA MORRER

Globo o 3h25
(The eiger sanction). Dire-
ção: Clint Eastwood. Com
Clint Eastwood, George
Kennedy, Jack Cassidy.
EUA, 1975.
Ação. Assassino da CIA,
aposentado, é chamado para
uma última missão.
Duração: 2h08m.

DOMINGO

SAI DA FRENTE
TVE o10h

Direção: Abílio Pereira de
Almeida e Tom Payne. Com
Mazzaropi, Vicente Lepora-
ce, Ludy Veloso. Brasil, 1952.
Comédia. Confusões e trapa-
lhadas de um motorista de ca-
minhão contratado para levar
uma mudança para Santos.
P&B. Duração: 1h20m.

FOGO SOBRE
A INGLATERRA

TVE o12h
(Fire over England). Dire-
ção: William K. Howard.
Com Lawrence Olivier, Vi-
vien Leigh, Leslie Banks. In-
glaterra, 1937.
Épico. A guerra entre Espa-
nha e Inglaterra, em 1500, é o
pano de fundo para o roman-
ce entre Leigh e Olivier.
Legendado. P&B.
Duração: 1h29m.

CUIDADO COM AS GÊMEAS
Globo o 12h55

(Big business). Direção: Jim
Abrahams. Com Bette Mi-
dler, Lily Tomlin, Fred
Ward. EUA, 1987. .
Comédia. Dois pares de gê-
meas, trocadas no berçário,
se encontram anos depois co-
mo rivais e causam muita
confusão. Duração: 1h37m.

NOSSA HOSPITALIDADE
TVE o14h30

(Our hospitality). Direção:
Buster Keaton e Jack Blysto-
ne. Com Buster Keaton, Na-
talie Talmadge. Joe Keaton.
EUA, 1923.

16 o TV



FILMES

Comédia. Rapaz viaja para
reclamar a herança da família
e acaba se apaixonando pela
filha do clã rival. Legendado.
P&B. Duração: 1h14m.

OS 39 DEGRAUS
TVEo19h30

(The thirty-nine steps). Di-
reção: Alfred Hitchcock.
Com Robert Donat, Made-
leine Carroll, Lucie Ma-
nheim. Inglaterra, 1935.
Suspense. Acusado injusta-
mente de ter morto uma mu-
lher, homem foge para pro-
var sua inocência e é ajudado
por uma jovem. Legendado.
P&B. Duração: 1 h21 m.

QUAL O CAMINHO
PARA A GUERRA?

Rio o 20h
(Which way to the front?).
Direção: Jerry Lewis. Com
Jerry Lewis, Kaye Ballard,
Robert Middleton, Paul Win-
chell. EUA, 1970.
Comédia. Milionário rejeitado
no exame médico do Exército
decide formar um batalhão de
rejeitados como ele e ir lutar
contra Hitler na Europa.
Duração: 1h36m.

O SALÁRIO DO MEDO
TVE o 22h

(The wages of fear). Dire-
ção: H.G.Clouzot. Com Yves
Montand, Charles Vanel, Pe-
ter Van Eyck. França/Itália,
1955.
Tensão total. Na América

ros, de personalidades muito
diferentes, transportam nitro-
glicerina num longo e perigo-
so trajeto. Legendado. P&B.
Duração: 1h45m.

BRUCE LEE:
MÃOS DE FERRO

SBT o 23h
(Enter thedragon). Direção:
Robert Clouse. Com Bruce
Lee, Johyn Saxon, Jim Kelly.
EUA/Hong Kong, 1973.
Kung fu. Atrás do assassino
de sua irmã, lutador participa
de torneio promovido por
traficantes. Duração: 1h38m.

TODAS AS
MULHERES DO MUNDO

TVE o 0h
Direção: Domingos de Oli-
veira. Com Paulo José, Leila
Diniz, Ivan de Albuquerque,
Flávio Migliaccio. Brasil,
1966.
Comédia romântica. Mulher
termina romance após encon-
trar o namorado com outras
mulheres. P&B.
Duração: 1h25m.

A GAIOLA DAS LOUCAS II
Globo o 4h50

(La cage aux folies II). Dire-
ção: Edouard Molinaro. Com
Ugo Tognazzi, Michael Ser-
rault, Gianni Frisoni. França,
1981.
Comédia. Casal gay cin-
quentão passa a ser perse-
guido por espiões que que-
rem um microfilme.

SEGUNDA-FEIRA

O GATO DA MADAME
TVE o10h

Direção: Agostinho Martins.
Com Mazzaropi, Odete Lara,
Carlos Cotrim. Brasil, 1952.
Comédia. Madame milioná-
ria oferece recompensa a
quem achar seu gato perdido.
P&B. Duração: 1h30m.

TUDO COMEÇOU
EM NÁPOLES

TVE o 12h30
(It started in Naples). Dire-
ção: Melvill Shavelson. Com
Clark Gable, Sophia Loren,
Vittorio de Sica. EUA, 1960.
Comédia romântica. Advo-
gado americano e tia italiana
entram em conflito por causa
da sobrinha e, é claro, se
apaixonam.
Duração: 1h40m.

ROTA SUICIDA
SBT o13h15

(The gauntlet). Direção:
Clint Eastwood. Com Clint
Eastwood, Sondra Locke,
Pat Hingle, William Prince.
EUA, 1977.
Policial. Tira vai buscar tes-
temunha foragida e os dois
acabam se apaixonando en-
quanto são perseguidos.
Duração: 1h49m.

O COLEGIAL
TVE o14h30

(College). Direção: James
W. Horne. Com Buster Kea-
ton, Ann Cornwall, Flora
Bramley. EUA, 1927.
Comédia. Estudante intelec-
tual resolve malhar para im-
pressioar a namorada, mas
faz tudo errado. Legendado.
P&B. Duração: 1h06m.

O MISTÉRIO DO NÚMERO 17
TVE o19h30

(Number seventeen). Dire-
ção: Alfred Hitchcock. Com
M.Lion, Anne Grey, John
Stuart. Inglaterra, 1932.
Suspense. Ladra regenerada
ajuda a polícia a localizar um
colar roubado por sua antiga
gangue. P&B. Legendado.
Duração: 1h23m.

A FELICIDADE
NÃO SE COMPRA

TVE o 22h
(lt's a wonderful life). Dire-
ção: Frank Capra. Com Ja-
mes Stewart, Donna Reed,

do Sul, quatro caminhonei- Duração: 1h40m.Arquivo

Leila Diniz é melhor do que 'Todas as mulheres do mundo'

Arquiv

J—l
Ode ao otimismo no clássico'A felicidade não se compra'

Lionel Barrvmore. EUA.
1946.
Clássico. Para merecer suas
asas. anjo vem à Terra para
salvar do suicídio um homem
que sempre fez o bem mas se
desiludiu. Legendado. P&B.
Duração: 2h09m.

MÁSCARAS DO TERROR
Bandeirantes o 23h30

(Clownhouse). Direção:
Victor Salva. Com Nathan
Forrest Winters, Brian
McHugh, Sam Rockwell.
EUA, 1987.
Terror circense. Lunáticos
fogem de hospício e cometem
atrocidades disfarçados de
palhaços. Duração: 1h22m.

EDU CORAÇÃO DE OURO
TVE o 0h30

Direção: Domingos de Oli-
veira. Com Paulo José. Leila
Diniz, Norma Benguell.
Amilton Fernandes. Brasil.
1967.
Comédia. Crônica sobre a per-
sonalidade inquieta e incons-
tante de um conquistador.
P&B. Duração: lh25m.

CAR WASH — ONDE
TUDO ACONTECE

Globo o 4h45
(Car wash). Direção: Mi-
chael Schultz. Com Franklin
Ajaye, Sully Boyar, Richard
Brestoff. EUA, 1976.
Funk. Um dia de trabalho
num posto de gasolina de Los
Angeles, onde as coisas mais
loucas acontecem.
Duração: 1h37m.

TV o 17



FILMES
Arquivo

TERÇA-FEIRA

CANDINHO
TVE o10h

Direção: Abílio Pereira de
Almeida. Com Mazzaropi,
Marisa Prado, Ruth de Sou-
za, John Herbert, Adoniran
Barbosa. Brasil, 1953.
Comédia. Caipira vai para
a cidade grande com o seu
jumento. P&B.
Duração: 1h35m.

SONHOS DO PASSADO
TVE o12h30

(Save the tiger). Direção:
John G. Avildsen. Com Jack
Lemmon, Jack Gilford, Lau-
rie Heineman. EUA, 1973.
Drama. Fabricante de rou-
pas, à beira de um colapso
emocional, reflete sobre sua
vida. Duração: 1h41m.

O BANDIDO DOS
OLHOS AZUIS

SBTo13h15
(The blue eyed bandit). Di-
reção: Alfredo Giannetti.
Com Franco Nero, Dalila Di
Lazzaro, Pier Francesco. Itá-
lia.
Ação. Funcionário rouba a
companhia para a qual traba-
lha sem levantar suspeitas
contra si. Duração: 1h25m.

O HERÓI DO RIO
TVE o14h30

(Steanboat Bill, Jr.). Dire-
ção: Charles Byron. Com
Buster Keaton, Ernest Tor-
rense, Marion Byron. EUA,
1928.
Comédia. Homem tímido
tem que provar a sua cora-
gem ao pai do comandante de
um navio a vapor. Legenda-
do. P&B. Duração: 1h11m.

A DAMA OCULTA
TVE o19h30

(The lady vanishes). Dire-
ção: Alfred Hitchcock. Com
Margaret Lockwood, Mi-
chael Redgrave, Paul Lukas.
Inglaterra, 1938.
Suspense. Velha senhora de-
saparece sem explicação.
Legendado. P&B.
Duração: 1h37m.

O JUSTICEIRO
Bandeirantes o 21h30

(Cole justice). Direção: Carl

Bartholomeu. Com Carl Bar-
tholomeu, Keith Andrews,
Vick Zickefoose. EUA, 1989.
Ação. Homem se torna um
justiceiro para vingar namo-
rada. Duração: 1h35m.

ZEPPELIN
Rio o 21h30

(Zeppelin). Direção: Etienne
Perier. Com Michael York,
Elke Sommer, Peter Carsten.
EUA, 1971.
Ação. Em 1915, soldados in-
gleses tentam roubar os se-
gredos militares dos dirigíveis
alemães. Duração: 1h37m.

A BELA E A FERA
TVE o 22h

(La belle et Ia bete). Dire-
ção: Jean Cocteau. Com Jean
Marais, Josette Day, Mareei
André. França, 1945.
Romance. Jovem é forçada a
se casar com um homem
monstruoso. Legendado.
P&B. Duração: 1h40m.

JOGA A MAMÃE DO TREM
Globo o 23h15

(Throw momma from the
train). Direção: Danny De-
Vito. Com Danny DeVito,
Billy Cristal, Anne Ramsey.
EUA, 1987.
Comédia. Escritor fracassa-
do recebe de um aluno a
proposta de juntos comete-
rem um duplo assassinato.
Duração: 1h28m.

0 GRANDE GOZADOR
TVE o Oh

Direção: Victor Di Mello.
Com Cláudio Cavalcanti,
Sandra Barsotti, Dilma Lóes,
José Lewgoy. Brasil, 1972.
Comédia. Bancário cai na vi-
da e se junta a um grupo de
hippies. Duração: 1 h45m.

POSIÇÕES
COM PROMETEDORAS

Globo o1h20
(Compromising positions).
Direção: Frank Perry. Com
Susan Sarandon, Raul Julia,
Edward Herrman. EUA,
1985.
Espionagem. Dona-de-casa
investiga a morte de dentista.
Duração: 1h38m.
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'Sonhos do passado': Oscar de melhor ator para Jack Lemmon

QUARTA-FEIRA
RETRATOS DA GUERRA

SBTo13h15

(Hell on the battleround).
Direção: David A. Prior.
Com William Smith, Fritz
Matthews, Ted Prior. EUA,
1988.
Guerra. Pelotão de jovens e
inexperientes soldados serve
de isca para o inimigo numa
missão suicida.
Duração: 1h32m.

PATO COM LARANJA
OMo21h

(L'anatra all'arancia). Dire-
ção: Luciano Salce. Com Ugo
Tognazzi, Mónica Vitti, Bar-
bara Bouchet. Itália, 1975.
Comédia. Na eminência de
ser abandonado pela esposa,
marido faz de tudo para re-
conquistá-la. Humor susten-
tado no trabalho de Tognazzi
(A gaiola das loucas).
Duração: 1h48m.

SEM LICENÇA PARA DIRIGIR
Globo o 22h30

(License to drive). Direção:

Greg Beeman. Com Corey
Feldman, Carol Kane, Ri-
chard Masur. EUA, 1986.
Comédia jovem. Reprovado
no exame para motorista,
adolescente rouba o carro do
pai para um encontro muito
especial. Duração: 1h28m.

SUBWAY
Bandeirantes o 23h30

(Subway). Direção: Luc Bes-
son. Com Christopher Lam-
bert, Isabelle Adjani, Richard
Bohringer. França, 1985.
Thriller. Milionária mal-a-
mada se envolve com escro-
que do submundo. Legenda-
do. Duração: 'Ih50m.

ATLANTIC CITY, U.S.A.
Globo o 3h50

(Atlantic city). Direção:
Louis Malle. Com Burt Lan-
caster, Susan Sarandon, Kate
Reid. França/Canadá, 1981.
Drama. Jogador profissional
entra em crise com o pro-
gresso que muda Atlantic
City, a capital do jogo, e seus
habitantes. Bem cotado.
Duração: 1h44m.
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QUINTA-FEIRA

ESQUADRÃO DE ATAQUE
SBT o 13h15

(C.A.T. squad — Counter
Assauit Tactical). Direção:
William Friedkin. Com Joe
Cortese. Eddie Velez, Jack
Youngblood. EUA. 1986.
Chumbo grosso. Equipe an-
ti-terrorismo tenta desvendar
o assassinato de dois cientis-"
tas. Duração: 1 h37m.

ACADEMIA DE GÊNIOS
Globo o14h25

(Real genius). Direção: Mar-
tha Coolidge. Com .Vai Kil-
mer. Gabe Jarret. Michele
Meyrink. EUA, 1985.
Comédia C.D.F. Estudantes
resolvem se vingar de profes-
sor sem escrúpulos que rou-
bou seus trabalhos.
Duração: 1h44m.

ESPELHO DA ALMA
Rio o 21h30

(Dark mirror). Direção: Ri-
chard Lang. Com Jane Sey-
mour, Stephen Collins, Vin-
cent Gardênia. EUA, 1984.
Mulheres de areia. Irmãs
gêmeas, uma boa e outra má,
se envolvem com o mesmo
homem e num crime.
Duração: 1h40m.

A MULHER DO CHEFE
Globo o 22h30

(The boss wife). Direção:
Ziggy Steinberg. Com Daniel

Stern, Christopher Plummer.
Arielle Dombasle. EUA.
1986.
Hora extra. Jovem executivo
complica sua vida quando
passa a ser assediado pela
mulher do chefe.
Duração: 1h23m.

TOQUE DE RECOLHER
Bandeirantes o 22h30

(Taps). Direção: Harold Bec-
ker. Com George C. Scott.
Timothy Hutton. Ronny
Cox. Sean Penn. EUA, 1981.
Ombro armas. Cadetes se
rebelam contra o fechamen-
to de academia militar.
Duração: 1h58m.

ESTRANHOS INVASORES
Globo o 1h

(Strange invaders). Direção:
Michael Laughlin. Com Paul
LeMat, Nancy Allen. Diana,
Scarwid. EUA, 1983.
Ficção. E.Ts. dominam
uma pequena cidade.
Duração: 1h39m.

CORREGEDOR, O INFERNO
20 ANOS DEPOIS

SBT o1h30
(Fortress of dead). Direção:
Geofé Jr. Com John Hackett,
Conrad Parhan, Eddie Infan-
te. EUA.
Trauma. Passados 20 anos,
ex-combatente volta ao Viet-
nã para se livrar de culpa
existencial. Legendado.
Duração: 1h13m.
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SEXTA-FEIRA;

AMOR DO FUTURO
SBT c 13h15

(Starcrossed). Direção: Jef-
frey Bloom. Com James Spa-
der. Belinda Bauer. Pete Ko-
wanko. EUA, 1985.
Amor sideral. Enquanto na-
mora um terráqueo. E.T. é
perseguida por agentes fede-
rais e decide voltar ao seu
planeta. Duração: 1h35m.

ATRAPALHANDO A SUATE
p Globo o 14h25

Direção: Manfried SanfAn-
na, Victor Lustosa. Com De-
dé. Mussum. Zacarias. Luci-
nha Lins. Brasil, 1983.
Infantil. O trio de trapalhões
é encarregado de proteger
uma preciosa caixa atômica.
Filme dissidência, sem a par-
ticipação de Renato Aragão.
Duração: 1h20m.

CAMPEÕES PARA SEMPRE
OM o 21h

(Champions forever). Dire-
ção: Dimitri Logothetis. Com
Muhammad Ali, George Fo-
reman, Joe Frazier. EUA,
1989.
Documentário I. Lutas e
glórias dos maiores pesos-
pesados do boxe mundial.
Duração: 1h40m.

MARES VIOLENTOS
Rio o 21 h30

(The sea chase). Direção:
John Farrow. Com John
Wayne, Lana Turner, Tab
Hunter, David Farrar. EUA.
1955.
Aventura romântica. Way-
ne deixa de lado os colts e
desafia o Pacífico a bordo de
um velho navio, tendo em
seu encalço uma brigada da
marinha britânica.
Duração: 1h57m.

SAIGON — IMPÉRIO DA
VIOLÊNCIA

Globo o 22h30
(Off limits). Direção: Chris-
topher Crowe. Com William

Dafoe. Gregory Hines. Fred
Ward. A manda Pavs. EUA,
1988.
Pancadaria. Dois oficiais são
deslocados para Saigon com
a missão de investigar as
mortes de várias prostitutas.
Duração: 1h27m.

OS ÚLTIMOS TABUS
OM o 0h15

(The last taboos). Direção:
Emerson Fox. Hona Kons.
1988.
Documentário II. Costu-
mes, tradições e rituais de
vários povos do mundo.
Duração: 1h40m.

A HONRA DO PODEROSO
PRIZZI

Globo o 1h
(Prizzi's honor). Direção:
John Huston. Com Jack Ni-
cholson. Kathleen Turner.
Anjelica Huston. Robert
Loggia. EUA. 1985.
Comédia mafiosa. Braço-
direito de chefe mafioso se
apaixona por assassina pro-
fissional. Genial!
Duração: 2h09m.

EMBRUTECIDOS PELA
VIOLÊNCIA

Manchete 1h30
(Along the great divide).
Direção: Raoul Walsh. Com
Kirk Douglas, Virgínia Ma-
yo. Walter Brennan. EUA.
1951.
Western. Mesmo acreditando
na inocência do casal, xerife
caxias prende pai e filha acu-
sados de assassinato. P&B.
Legendado. Duração: 1h28m.

PODE CHAMAR-ME MAMAE
Globo c 3h

(Call her mom). Direção:
Jerry Paris. Com Connie Ste-
vens. Van Johnson. Gloria
De Haven. EUA. 1972.
Comédia. Para não serem de-
salojados do campus. univer-
sitários convidam garçonete
para ser a madrinha de seu
arêmio. Duração: 1h55m.

CODIGO DE HONRA
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MULHERES DE AREIA

[Globo o 18h

SÁBADO
Tonho faz uma escultura de Ruth e quase beija
a estátua. Santiago diz a Virgílio o que Tônia
falou. Ele vai até a loja c enlouquece ao vê-la de
vestido no alto da escada. Wanderley procura
Raquel na casa de Floriano. Raquel diz a Mar-
cos que aquele é o caso secreto de Ruth.

SEGUNDA-FEIRA
Joel tem uma terrível discussão com Tônia e a
derruba no chão. Marcos diz a Raquel que vai
tratar dos papéis do casamento. Malu esvazia
os quatro pneus do carro do pai porque Virgílio
cortou sua conta no banco. Andreia resolve
conhecer a noiva de Marcos e vai à mansão,
onde vê Raquel.

TERÇA-FEIRA
Virgílio quer dar uma casa a Marcos, e o filho
estranha. O pessoal faz uma vaquinha para
comprar outra barraca para Manoela. Raquel
compra o enxoval junto com Clarita e Andreia,
que banca a boazinha. Marujo diz a Floriano
que viu Raquel beijando Wanderlei no bar do
alemão.

QUARTA-FEIRA
Floriano ameaça contar a Marcos. Chega o
irmão de César, Zé Luiz, um médico. Raquel
destrói a escultura de Ruth e Tonho chora. Zé
Pedro, Joel e Matias planejam fazer um espan-
talho em alusão ao prefeito. Da Lua entra à
noite no quarto de Raquel, mas é flagrado por
Donato e o delegado.

QUINTA-FEIRA
Tonho havia levado soda cáustica e Donato
que era para queimar a mão de Raquel. Ruth
diz que havia pedido a soda para limpar o chão.
Floriano diz ao delegado que sua filha não
mente. Malu apronta mais uma com o pai. e
pede à sua "galera" que cada um leve um
animal para a mansão.

SEXTA-FEIRA
Na sala de Virgílio, Malu faz uma gincana para
premiar o animal mais bonito. Nessa festa ela
humilha Alaor. que sai transtornado e bate com
o jipe. Sampaio diz a Virgílio que irá aos Esta-
dos Unidos fazer exames médicos, mas pede
segredo. Da Lua pede que Ruth lhe conte seu
segredo.

Malu se vinga do pai sabotando o carro

^® DEUS NOS ACUDA
[Globo o 18h50

® GRANDE PAI
.SBT o 20h30
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SÁBADO
Apavorada, Elvira lava o sangue das mãos e
consegue fugir pelos fundos do hotel. Pega um
táxi e volta para São Paulo à procura de Otto.
Danilo é tirado ainda com vida do hotel e
levado para um hospital. Alberto conta a Otto e
Valquíria o que aconteceu. Sabrina procura
Félix e propõe sociedade para derrubar o casa-
mento de Ricardo. Danilo está entre a vida e a
morte.

SEGUNDA-FEIRA
Sabrina diz a Maria que está grávida de Ricar-
do, e a escandalosa desiste de casar. Elvira
encontra Otto no restaurante e os dois discu-
tem. Wagner tenta agarrar Gina e leva um soco
da "mocinha". Otto e Elvira têm uma discussão
terrível dentro do carro dela na estrada. Danilo
é atingido por um raio celeste e ressuscita. Um
delegado diz a Otto que Elvira morreu carboni-
zada em um acidente de carro.

TERÇA-FEIRA
O delegado suspeita que Otto tenha provocado
a morte acidental de Elvira. Danilo não lembra
de nada do que aconteceu. Até o corte na
barriga sumiu. Baby desmaia quando o vê intei-
ro. Otto reconhece os pertences da mulher.
Ricardo não acredita na versão de Otto sobre a
briga dele com Elvira. Jucelina desconfia de
Gino. O delegado conclui que Elvira foi enfor-
cada com o cinto de Otto antes do carro expio-
dir.

QUARTA-FEIRA
Otto depõe na delegacia e não consegue evitar a
prisão. Gilda alerta Ricardo que Félix e Sabrina
podem ter tramado uma falsa gravidez para
impedir o casamento dele. Danilo encontra Fé-
lix no local do acidente de Elvira. Apesar do
apelo do advogado, o juiz não concede liberda-
de provisória a Otto. Ricardo pede a Sabrina
que faça os testes de gravidez. No xadrez, Otto
chora diante dos filhos e jura que não matou
Elvira.

QUINTA-FEIRA
Heitor tenta convencer Paço a falar à imprensa
sobre o mau-caratismo de Otto. Danilo suspeita
que Elvira não morreu. Otto também acredita
que caiu numa armadilha. Baby fica revoltada
com a história da gravidez e vai falar com
Maria para convencê-la a nâo desistir de Ricar-
do. Igor convence Hugo a fazer outro exame,
pois lembra que a enfermeira estava muito
atrapalhada no dia em que entregou o resulta-
do.

SEXTA-FEIRA
Baby dá um sermão em Sabrina sobre o velho
golpe da gravidez. Paço dá uma entrevista cole-
tiva lembrando que Otto tentou despejar todo o
pessoal da vila. Sabrina tenta arrasar com o
desfile de moda industrial da Baby armando
um plano para impedir que os manequins che-
guem a tempo para desfilar. As ações da Baum
caem e Heitor as compra a preço de banana.
Wagner põe em prática o plano de Sabrina.

SÁBADO
Jô decide não trabalhar mais com Priscila. Ar-
thur conversa com Léo sobre Júlia. Ana fica em
dúvida entre participar de um desfile ou ir ao
campeonato de patinação com o namorado e os
amigos. Arthur decide entrar no assunto e con-
versar com Ana. que não quer mais desfilar. A
situação fica confusa, mas Arthur pede que a
filha pare para pensar no assunto e decida se
gosta mesmo da profissão.

SEGUNDA-FEIRA
Arthur enfrenta uma terrível crise financeira. Jô
decide fazer um regime. Arthur conversa com
Léo sobre a falta de dinheiro. Preocupado, Léo
conta a Priscila, que resolve ajudar Arthur. Mas
Arthur está mesmo com falta de sorte. Para
tristeza geral, o boy perde o cheque que Priscila
havia dado para o pagamento dos funcionários.
Agora a situação está mesmo preta e Arthur
não sabe como sair dela.

TERÇA-FEIRA
Jô quer aprender a dirigir, mas Arthur diz que
ela só vai para a auto-escola quando fizer 18
anos. Desesperada, porque todas as suas ami-
gas já sabem dirigir, ela pede ao tio Léo que a
ensine. Apesar dos cuidados de Léo logo na
primeira aula Jô bate em um carrinho de pipo-
cas. Para complicar mais ainda a vida de Ar-
thur. Flor leva Fifi para a escola e causa a
maior confusão. O paizão não sabe o que fa-
zer.

QUARTA-FEIRA
Priscila conta a Jô que está namorando Arthur.
Quando todas as meninas ficam sabendo que o
pai pretende casar com Priscila, começam a
pensar que ele vai deixá-las. Para piorar, elas
descobrem que Maria já sabia de tudo e ficam
furiosas com ela. Maria se sente injustiçada e
vai embora. Para desespero da família, Dulce
resolve assumir o comando da casa de Arthur e
causa o maior tumulto. A família está em crise.

QUINTA-FEIRA
Maria vai morar em uma pensão. Dulce começa
a dar palpites na vida de todos. Irritado, Arthur
a expulsa de casa e decide contratar uma nova
empregada. As meninas não gostam da idéia e
resolvem tomar uma atitude. Ana vai procurar
Maria e pede que ela volte. Maria não resiste ao
pedido das meninas e diz que retornará. Ela
gosta demais daquela casa e não pode abando-
ná-la de uma hora para outra.

SEXTA-FEIRA
Uma amiga de Maria pede que ela tome conta
de um bebê. Arthur ajuda a cuidar da criança.
Priscila fica sabendo do acontecimento, pensa
que a criança é de Arthur com Júlia e apronta a
maior confusão. Arthur fica sem jeito e não
sabe como se defender, pois é inocente. A situa-
ção se complica e Maria não sabe o que fazer
para defender Arthur. que gosta de cuidar da
criança e quer relembrar o passado.
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Juca recebe de
Vidal o comando da
rede de cassinos

SEGUNDA-FEIRA
O capítulo de segunda não será exibido no Rio
de Janeiro.

TERÇA-FEIRA
Simone vê Gino abraçado com uma garota no
Metrô. Os dois ficam emocionados com o reen-
contro, mas Simone foge. Vidal diz a Juca que é
o dono de uma rede de cassinos clandestinos.
Domingos faz sinal para o caminhão, que pára.
Ele reconhece os meninos e os traz de volta.
Felipe conta ao pai que Antônia roubou o
dinheiro porque está viciada na roleta. O deteti-
ve diz a Stella que Vidal está sendo procurado
pela policia. Caique dá queixa do desapareci-
mento de Pingüim. Felipe descobre que Antõ-
nia pegou o dinheiro para jogar. Guedes é
levado pelos policiais. Agenor interroga os ra-
pazes do bairro para saber quem é o stripper.
Na estrada, o caminhão em que Pingüim viaja
passa pelo ônibus de Domingos.

QUARTA-FEIRA
Caique resolve deixar Pingüim escolher seu des-
tino. Antônia perde novamente na roleta. No
apartamento de Bettina, Helena e Diogo se
encontram para tratar dos assuntos de Simone.
Os dois conversam sobre desilusões amorosas e
se beijam. Antônia ganha no jogo, mas pouco.
Diogo vai tomar satisfações com Antônia e
exige que ela diga onde está jogando.

QUINTA-FEIRA
Simone diz a Stella que tinha medo de um dia
ver Gino nos braços de outra e fica arrasada. O
desembargador Veiga procura Juca e lhe dá um
sermão por ter viciado Antônia no jogo. Para
encobrir Gino, Reginaldo diz a Agenor que ele
é o stripper do Méier. Nágila e Patty têm uma
grande discussão. Caique diz a Bia que tomou
uma decisão importante.

SEXTA-FEIRA
Guedes tenta falar com Simone e ela é durona
com o ex-marido. Guiomar dá uma surra em
Reginaldo achando que ele dança no clube de
mulheres. Caique leva Terê e Vado até uma
bela casa e diz que a comprou para eles. Ao
sentir que será preso pela polícia. Vidal entrega
o comando do jogo a Juca, que se ilude achan-
do que isso vai deixá-lo finalmente rico.

Simone não aceita li-
vrar Guedes de do
processo em troca da
metade dos bens.
Pingüim foge com
Chocolate e pega
uma carona para a
Bahia na boléia de
um caminhão. Diogo
procura Antônia pa-
ra falar sobre os des-
vios de Felipe e os
dois discutem. Felipe
chega e o pai o esbo-
feteia. Guedes é inti-
mado a comparecer
á delegacia. Stella
descobre tudo sobre
Vidal.

TOPÁZIO
J SBT o 21 h20

SABADO
Atordoados com a fuga de Jorge Luiz, Branca e
Aurélio chegam á fazenda para convencê-lo a
voltar para a cidade. Mas Jorge Luiz não quer
continuar o tratamento, está inconsolável e nem
pensa em voltar a sorrir. Topáz.io também não
se conforma com tragédia de Jorge Luiz e está
louca para vê-lo. O médico continua dizendo
que a cegueira de Jorge Luiz é psicológica. Só
mesmo um milagre poderá salvá-lo.

SEGUNDA-FEIRA
Preocupada com o estado de saúde de Jorge
Luiz, Topázio pede a Daniel para deixá-lo re-
gistrar Zequinha como seu filho. Furioso. Da-
niel diz a Topázio que nunca permitirá isso,
pois não quer perdê-la. Na verdade. Daniel
sabe que Topázio ainda gosta de Jorge Luiz e
está fazendo tudo para retardar o reencontro
dos dois. Topázio finge que está tudo bem, mas
não consegue tirar Jorge Luiz do pensamento.

TERÇA-FEIRA
Jorge Luiz pede a Cirilo que o acompanhe em
um passeio até a represa da fazenda das Tapari-
tas. Branca e Aurélio desistem de convencer
Jorge Luiz e voltam para a cidade desanimados.
Angustiada. Topázio promete se casar com Da-
niel tão logo seus pais voltem da fazenda. No
fundo, ela queria que Branca e Aurélio trouxes-
sem Jorge Luiz para casa. Jorge Luiz continua
distante, parece ter se acostumado com a escu-
ridão.

QUARTA-FEIRA
Daniel sugere a Aurélio que faça um novo
exame em Jorge Luiz, o que poderia ajudá-Jo a
recuperar a visão. Branca conversa com Topá-
zio e diz que Jorge Luiz lhe pediu que não tenha
pena dele. Jorge teme que Topázio tente uma
reaproximação por pura compaixão. Vai ser
difícil os dois reatarem, pois Jorge Luiz não
quer saber de pena. Ao mesmo tempo, Jorge
Luiz ama Topázio e quer tê-la ao seu lado,
junto com Zequinha.

QUINTA-FEIRA
Daniel conversa com Topázio sobre o casamen-
to, a viagem de lua-de-mel e garante que está
tudo pronto para a nova vida. Daniel sai para o
trabalho, mas esquece algo e volta para casa.
Surpreso, percebe que Topázio está chorando.
Ele acaba notando que Topázio está fazendo
tudo para assumir um casamento que não dese-
ja. Seu verdadeiro amor é Jorge Luiz, que não
quer vê-la no momento. Daniel sofre.

SEXTA-FEIRA
Topázio acaba confessando ainda ama Jorge
Luiz. Branca pede que ela tenha coragem de
dizer isso a Daniel. Topázio diz que não dirá
nada e que se casará com Daniel por lealdade.
Mais tarde. Daniel e Topázio conversam. Da-
niel percebe que não adianta mais lutar por
Topázio. O melhor é liberá-la para se casar com
Jorge Luiz e viver feliz para sempre. Ele diz a
Topázio que não vai se casar com ela.

¦[@ EU COMPRO ESSA MULHER

j SBT o 22h05

SABADO
Alexandre oferece barcos para que algumas
pessoas consigam sair da cidade com segurança.
Rodrigo e a família são obrigados a mudar para
a casa da fazenda. Ximena visita Cristina e fica
surpresa ao encontrar alguns homens fazendo o
inventário dos móveis. Sérgio vai ao quarto de
Matilde e diz que vai ficar ao lado dela. Branca
entra no quarto de Rodrigo por uma passagem
secreta e ele fica apavorado.

SEGUNDA-FEIRA
Rodrigo acha que viu um fantasma. Branca
conversa com Ana Cristina. Rodrigo tenta en-
trar no quarto de Matilde, mas ela não deixa
porque Sérgio está lá. Jacinto tenta esfaquear
Alexandre. Ana Cristina entra no quarto de
Sérgio e encontra a carta que sua mãe escreveu.
Na carta Constância pede que ela encontre o
filho de Branca e divida com ele todas as pro-
priedades da família. Sumiu a última página da
carta.

TERÇA-FEIRA
Matilde retira a carta das mãos de Ana Cristina
e a rasga. Sérgio diz a Matilde que escondeu a
página onde Constância a acusa de ser a res-
ponsável por sua morte. Ana Cristina vê o pai e
Matilde deitados. Rodrigo conta com o dinhei-
ro que Alexandre lhe deu e faz planos de viajar
para longe. Oscar diz a Alvarez que Gabriel
sabe onde Ximena está escondida. A situação
começa a se esclarecer.

QUARTA-FEIRA
Matilde planeja matar Ana Cristina. Gabriel
entra no quarto que Ximena usava na casa de
Alexandre e descobre que Ximena é Estrela.
Francisco faz uma visita de paz a Alexandre e
mostra a carta de intenção de venda da fazenda
que P.odrigo assinou. Ana Cristina pede a Sole-
dade que a leve até a casa do pescador para
descobrir o motivo do ódio de Alexartdre pela
família dela. Sérgio está com Matilde na cama
quando Rodrigo chega.

QUINTA-FEIRA
Branca entra no quarto de Rodrigo e leva o
dinheiro dele. Gabriel pede a Maria que diga
onde Ximena está escondida. Ximena está na
casa de Maria, no mesmo local onde está guar-
dada a propaganda contra o governo. Sérgio
surpreende Gema. Ana Cristina está próxima
do local e ouve um tiro de revólver. Rodrigo
acha que Matilde roubou seu dinheiro. Francis-
co surpreende a mulher com Oscar. O pescador
foi assassinado.

SEXTA-FEIRA
Jacinto não tem coragem de atirar em Alexan-
dre. Oscar compra veneno para matar Francis-
co. A polícia consegue prender os homens de
Serrano. Alexandre encontra Gema e a carrega
nos braços para casa. Ana Cristina sente ciúmes
dele. Ao voltar para a fazenda. Cristina encon-
tra Miguel, que marcou o casamento deles para
domingo. Serrano tenta fugir, mas leva um tiro
do xerife. Alexandre vê Miguel beijando Ana
Cristina.
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NOVELAS O O QUE VEM POR Aí
MULHERES DE AREIA

Wanderley
bota Rachel
para correr
De 

casamento marcado. Wander-
lcy (Paulo Betti) dá o fora cm

Rachel (Glória Pires), que fica desespe-
rada a ponto de oferecer dinheiro para
que o amante não deixe de procurá-la.""Essa 

grana é muito pouca em relação
às vantagens que eu vou ter. Esse deteti-
ve que o teu sogrinho colocou atrás de
você pode estragar meus planos. Some
daqui!" No quarto de um hotel do Rio.
ela ainda apela para o seu poder de
sedução, mas é escorraçada como um
cachorro.

"Me beija. Wanderley. me beija! Vou
passar o dia inteirinho com você!", diz
ela, enquanto o outro se esquiva, dizen-
do que vai para Pontal. Ela o agarra
com desespero, diz que vai junto, tenta
beijá-lo. Wanderley a olha. agarra Ra-
chel pelo braço, abre a porta da rua e
bate a porta na cara dela.

Enquanto Raquel vai até Pontal á
caça de Wanderley, a cidade está em
polvorosa porque, em represália ao pre-
feito, todos os comerciantes de Pontal
resolvem fechar as portas decretando
uma greve. Mas Breno (Daniel Dantas) é
esperto e abre o Mercado Muncipal. Só
que os grevistas fazem um quebra-quebra
e algumas pessoas saem machucadas.

DA LUA SOFRE ATENTADO
Tonho Da Lua continua fazendo

ameaças a Rachel mas é ele quem sofre
um acidente terrivel quando se encon-
tra com a megera. Ela está em Pontal,
passeando nas pedras, quando ouve um
barulho e percebe que está sendo segui-
da por Tonho. Sem aparentar medo,
Rachel pergunta o que ele quer. Num
clima dc bastante tensão, Tonho come-
ça a zombar dela porque está sabendo
que Rachel levou o fora de Wanderley.
"Olha a cara dela. A Rachel não é mais
aquela... O Wanderley tá correndo de-
Ia...", diz Da Lua, dando pulinhos in-
fantis. Rachel se descontrola e parte
pra cima de Tonho. "Sai da minha
frente seu desgraçado, senão eu te ma-
to!", e pula em cima dele. que perde o
controle e cai do alto das pedras, gri-
tando: "Socorrooooo!" Ela corre as-
sustada para a beira do precipício e vê
Da Lua, que jaz estendido numa pedra.

DEUS NOS ACUDA

Baby perdoa
Otto e beijo
sela a paz
Um 

beijo ardente entre Baby
(Glória Menezes) e Otto

(Cuoco). no capítulo 159 de Deus
nos acuda, revela o grande amor que
os dois viveram no passado e o dese-
jo que ainda hoje Otto sente pela
mulher que na juventude ele havia
trocado pela irmã. Eugênia. Depois
de pensar muito se deve ou não ir
visitar o ex-cunhado na cadeia,
Baby ouve a voz do coração e pro-
cura Otto para dizer-lhe que acredi-
ta na sua inocência.

Ela inicia uma tímida conversa,
elogiando a atitude dele em aconse-
lhar Ricardo (Edson Celulari) a não
desistir de Maria (Claudia Raia).
"Ele está repetindo a nossa história,
mas espero que o desfecho seja outro.
Espero que o meu fil-ho tenha cora-
gem de escolher a felicidade...", res-
ponde Otto. admitindo que não é
feliz por ter aberto mão de sua gran-
de paixão. 

"Você seria mais feliz se
nós tivéssemos ficado juntos, não é
Otto?"'. pergunta, 

"infinitamente

mais feliz", diz ele, passando as cos-
tas da mão suavemente no rosto de
Baby. Ela olha para ele e sorri, en-
quanto Otto vai se aproximando sua-
vemente de Baby e a beija. Carinho-
sa. ela responde que também teria
sido muito mais feliz.

Baby acaricia a barba de Otto.
que a chama de Bárbara. "Se soubes-
se quanto tempo esperei por isso. Um
lindo beijo entre nós. Não como
aquele que demos na festa, um ten-
tando enganar o outro. Um beijo as-
sim. sincero... O que fizemos de nos-
sas vidas, Otto?". pergunta ela. se
dando conta de que está numa dele-
gacia. "Ofi my!... Imagina se entra
algum guarda!", diz. Otto sorri, cati-
vado pelo jeito dela. "Você é uma
mulher tão fascinante, -Bárbara!". A
porta se abre. entra o guarda. Os dois
se despedem emocionados e Baby
ainda tem tempo de dizer que consi-
dera Otto inocente de todas as acusa-
ções. "Inclusive de Eugênia", diz ela.
Otto fica com os olhos molhados.

Fotos de Isabela Kassow
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Um longo beijo apaixonado na cadeia
sela a reaproximação de Baby e Otto

A GRAVIDEZ DE SABRINA
Mesmo tentando resistir. Maria

(Cláudia Raia) vai até o escritório da
Baum para falar com Valquíria (Ma-
risa Orth) e lá encontra Ricardo (Ed-
son Celulari). Depois de uma explica-
ção dele. os dois estão muito
próximos, num clima romântico,
quando ouvem a voz de Sabrina: "Eu
detesto interromper um momento as-
sim. mas eu quero que você veja o
resultado do exame que me mandou
fazer. Ricardo", diz ela. Ingênuo, Ri-
cardo ainda acredita que seja negati-
vo. mas está escrito o oposto. Ele
ainda tenta acusá-la da falsidade do
resultado, mas Sabrina mostra que o
laboratório é um dos mais conceitua-
dos da cidade. "É o seu filhinho que
está aqui. querido", diz. provocado-
ra. Maria sai dali correndo e decidida
a nunca mais ver Ricardo novamente.
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DE CORPO E ALMA

ARMÊNIA RECUPERA SEU PRÉDIO
Os trambiqueiros fi-

lhos de Armênia ouvem
uma conversa entre Sabri-
na (Paula Manga) e Wag-
ner (Paulo César Grande)
e descobrem que ela não
tem os 15 mil dólares para
pagar o servicinho sujo de
Wagner, que atolou o
ônibus dos manequins de
Baby. Gerson (Gerson
Brenner) tem uma idéia:
garante à moça que vão
conseguir com que Wag-
ner perdoe a dívida em
troca de um favor. Eles
querem que Sabrina rou-
be do escritório de Otto
os recibos que Armênia
assinou vendendo o "pre-
dinha" para o empresa-
rio. "Com toda a confu-
são que pintou em cima
do doutor Otto. a morte
da Elvira, a cadeia... Eu
duvido que ele tenha re-
gistrado a escritura da
compra do prédio da ma-
mãe. E sem esses recibos
ele não prova que é o no-
vo dono. Agora ninguém
mais vai botar o nosso
prédio abaixo!", diz Gera.
Sabrina consegue os reci-
bos e entrega a Gérson,
que queima tudo na frente
de Armênia. "Este non è
coisa bonita de fazer", diz

ela, mas acaba aceitando
a jogada.

O único problema é
que eles não têm os 15 mil
dólares. "Como é que a
gente vai pagar o Wag-
ner?". pergunta Gino. "É
aí que tu entra, irmãzinha.
Tu vai dobrar o Wagner!
Você é o único aqui que
pode fazer o grandalhão
esquecer as verdinhas".
responde Gera. "De 

jeito
nenhum!", diz Gina, ten-
tando escapar. Mas Gera
pega Gino pela camisa, es-
quecendo que ele está ves-
tido de mulher: "Não in-
voca comigo não. Você
vai sim, e vê se capricha
no charme!"

Gino segue a orienta-
ção dos irmãos e procura
por Wagner. "Você vai
perdoar a divida da minha
amiga, não vai? Não vai
negar a primeira coisa que
eü te peço, vai?", e conse-
gue dobrar o malandro,
que depois vai até a casa
de Armênia cobrar pelo
favor. Mas Gerson diz que
Gina viajou para o inte-
rior a fim de ensinar uma
tia a falar português. Es-
condido, Gino suspira ali-
viado. Por enquanto.
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o teste a Ricardo na frente de Maria

Uma solução para o caso
dos meninos trocados
Falta 

apenas a esperada
sentença do juiz, mas ao

que tudo indica os capítulos fi-
nais de De corpo e alma reservam
um final feliz para Júnior (Aron
Hassam). Pingüim (Eduardo
Caldas) e seus pais verdadeiros e
adotivos. É Caíque (José Mayer)
quem toma a decisão e induz Bia
(Maria Zilda Bethlem) a aceita-
Ia. Ele compra uma bela casa
vizinha à deles e presenteia Terê
(Neusa Borges) e Vado (Tunico
Pereira). A idéia é manter um
quarto para Pingüim e outro pa-
ra Júnior nas duas casas, para
que os meninos possam escolher
com quem ficar a hora em que
quiserem e no dia em que bem
entenderem. Esta foi a forma en-
contrada pela autora Glória Pe-
rez para que as duas famílias
pudessem conviver juntas sem
perder a identidade.

"Minha nossa senhora... Te-
nho que me beliscar muito para
ver se eu não acordo! Até pisei-
na tem, olha Terê!", diz Vado
ao ser apresentado ao seu novo
lar. "Assim vocês ficam perto
da gente, cada um na sua casa,
mas a gente acaba formando
uma comunidade!", diz Caique.
Terê, engasgada, chora mais do
que nunca, e é consolada por
Vado. "Que mulher mais tonta!

FIM DO CASO
Todo o sofrimento faz Simo-

ne (Vera Holtz) reagir de uma
maneira completamente prática
para tentar recomeçar a vida.
Ela recusa a indecorosa propôs-
ta de Antônia para entrar na
sociedade com ela e Júlia e re-
solve ficar à frente das empre-
sas, ao lado de uma pessoa de
confiança que Diogo indica pa-
ra dirigir sua parte nos nego-
cios. Ela tenta sufocar a todo
custo a paixão que ainda sente
por Gino (Guilherme Leme),
pois apesar dos apelos de Stella
(Beatriz Segall) ela continua se

No dia que ganha, chora. Em
vez de rir, chora!'".

A princípio Pingüim ainda
se sente rejeitado. Ao ver a ca-
sa. pensa que Terê vai morar lá
com Júnior. "Tu tá fugindo de
mim. Pingüim?", pergunta Te-
rê. já na casa de Bia. No quarto
de Júnior, os dois têm uma con-
versa bonita e emocionada. "Tá

sabendo que a gente agora vai
morar aqui do lado? Bem na-
quela casa da esquina? Você vai
se mudar pra lá junto com a
gente? Todo mundo já concor-
dou que se você quiser você
vai... Agora só depende da sua
vontade", diz ela.

Para Pingüim, é o momento
da desforra: "Não sei. Vou pen-
sar!'". diz ele. Terê lembra o
quanto eles foram felizes no
morro. "Às vezes me dá saudade
da época em que eu ficava esten-
dendo roupa no varal e você vi-
nha por trás me dar susto... Me
arremedando enquanto eu can-
tava..." É quando o menino re-
vela que foi lá algumas vezes ver
a mãe lavar roupa e Vado anotar
jogo de bicho. O menino faz ca-
rinha de choro e abraça a mãe.
emocionado. No dia da despedi-
da. Bia olha Pingüim e pede um
beijo. Ele chega muito retraído,
mas de repente a abraça forte,
demonstrando que começa ai
um elo maior entre os dois.

SIMONE-GINO
recusando a vê-lo.

Uma coincidência deixa Si-
mone ainda mais certa da atitu-
de que deve tomar: ela vê Gino
no Metrô abraçado a uma ga-
rota. Na plataforma, os dois se
descobrem antes da passagem
de um trem. Quando o trem
passa Simone já desapareceu, e
Gino fica arrasado. Isso faz
com que Gino também mude de
atitude. Sentindo-se pressiona-
do a procurar outro lugar para
morar, já que sua mãe descobre
que ele é o stripper. Gino anun-
cia sua nova decisão: vai casar.
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NTINA QUE NAOASE
PODE FALTAR NO SEU CARNAVAL
Brinque à vontade. Saia de um baile, vá para outro. Chegue no Sambódromo, vire
passista. Ou pegue a estrada, descanse de toda a folia. Mas dentro do carro, mude
o ritmo. Vá no enredo da Rádio Cidade. E desfile sempre com o cinto de segurança.

_H AC PIO

* M toa .9 M H x SUPER LIOUIDAÇAO OE VERÃO



Artistas armam o
palco na avenida !'
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HELENA TAVARES

§| ugar de artista é no palco. Sem^m em fevereiro este palco se
transfere para a Marquês de Sapucaí,
é lá que ele deve brilhar, no meio dos
passistas, na frente da bateria, de des-
taque ou misturado com o povo. O
importante é participar e se exibir.
Mesmo que para isso seja necessário
aprender a sambar às pressas, como é
o caso da atriz Tatiana Issa, que pisa
na avenida pela primeira vez.

As modelos, claro, também fazem
do sambódromo sua passarela. De
preferência junto aos tambores. Isa-
dora Ribeiro (foto) mostra seus dotes
na Caprichosos de Pilares. Luiza
Brunet na Portela, Monique Evans
na Estácio e Nani Venâncio, além de
passista da Beija-Flor, sai na Unidos
da Ponte. Sem falar em Vitor Fasano.
que vai aparecer na Grande Rio.

E claro que nem só de Sambódro-
mo é feito o carnaval, e há quem ache
bons motivos para sair do Rio. Cris-
tiana Oliveira, Fábio Assunção. Vera
Holtz e Guilherme Leme, contrata-
dos da cerveja Antarctica, anima-
rão o carnaval de Salvador, ao lado
de Daniela Mercury. Folia é folia.

3*k
^1

y*

& sk

&¦•'• J^^^^&^Êmmmmk. áÉ^B____RwHC'^%^ PS^

\ Sab *^^^^_?^^__^<_________^_^_____r^y'' -^''^'iniá™ '¦"

'T^^_8 ____¦_ ^ ^i'1**,*i '* ¦."'¦SS - S_j_3_r^>r ^1 W* •''"£.t--*WFm^m\ ^*^*$ÈB~-~ '^: *Ta3T^J JMmvtwtmmWL *Â ' ^ '

CTt^_"aV*JÍ Jfl |^L '¦s^S^^^^^rfi^^tj^^nV*9&m7Á iJKff r «£

_ •¦^-.'-^_j*.ft* -'!Kp _____________^^tP_jQ^________B CT____*Sv": ¦-'¦'¦-*.í;^-á^S^HS ¦ C'"^»"v ¦¦'-"^¦'W^^^Pjr^^Rjjy^^i-^jtftB^^^^fKf Wr^f^ frÍT,"»Vr :"í- í »¦$»-"?" * "*¦

Kaiser. A cerveja oficial do C
[ Kaber j

arnaval
Uma graaaande cerveja.



jTatiana estreia em tres escolas 

; 

'V"

 Olavo Rufino

Ek^i

Adrians sera uma dama no SambodromoAdriana será uma dama no Sambódromo

»

Estreantes e veteranos concordam
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grande que só pode ser comprada a
um parto. A gente treme toda na
frente da bateria", descreve. A para-
naense confessa que não nasceu com
o samba no pé, mas garante que dei-
xa muita carioca no chinelo. "Dá

para fazer bonito", conta.

? Victor Fasano, o Juca de De corpo
e alma, sai como destaque na Gran-

de Rio. Vem no carro do astronauta,
com uma roupa futurista e uma bela

máscara. "É o penúltimo carro da
escola, todo de néon, vemelho e pre-
to", antecipa o carnavalesco Ale-
xandre Louzada.

? Adriana Estêves, a Mariana de |
Renascer, próxima novela das 20h, <

da Globo, desfila na ala dos artistas
da Grande Rio e no carro que repre-
senta a praça, na Beija-Flor de Niló-
polis. Sua fantasia foi inspirada na
peça A dama e o vagabundo, na qual
ela interpreta a dama. "Posso não
saber sambar legal, mas adoro esse
clima de carnaval. Estou eufórica
para pisar na avenida".

? Isadora Ribeiro, a Vera Soares,
esposa do prefeito da novela Mulhe-
res de areia, da Globo, sai como ma-
drinha da bateria da Caprichosos de
Pilares. Sua fantasia lembra os raios
do sol, o fogo e Iansã, enquanto a
bateria vem vestida de Ogum. "Vai

ser o máximo. Mal consigo conter
minha ,excitação", conta a modelo e
atriz. É a segunda vez que Isadora
desfila na Caprichosos. "Para mim, a
emoção de pisar na avenida é tão

? Oscar Magrini, o Marco da novela
Deus nos acuda, da Globo, sai na
União da. Ilha, ao lado de Eduardo
Galvão. É a primeira vez que esse
paulista pisa na Sapucaí, mas ele pro-
mete cair de cara no samba. "Desfilo

ainda na Unidos da Tijuca, na ala De
com a vida, da rádio 105 FM, e

também na Grande Rio", conta, avi-
sando que a esposa Matilde Mastran-
gi e a filha Isabela, de um ano e meio,
ficarão em São Paulo. "Tô sozinho no
samba", brinca.

? Milla Christie, a Uli de Deus nos
acuda, recebeu convites para desfilar
na Grande Rio, União da Ilha e Uni-
dos da Tijuca, mas foi obrigada a
recusá-los devido a uma viagem ao
Sul para tratar de assuntos de traba-
lho. "Se na última hora resolver ficar
pelo Rio de Janeiro, gostaria de sair
como princesa na Unidos de Cabu-
çu", confessa, dizendo que se for o

? Angélica é a perfeita paulista no
samba, mas garante que não faz
feio. Este ano mantém a tradição e
sai como destaque da Mangueira.
Vem vestida de marinheira no topo
do mastro de um navio cheio de
crianças. "A Mangueira é minha es-
cola do coração e não poderia deixar
de desfilar por ela", garante a louri-
nha. Além da Sapucaí, Angélica ani-
mará os três bailes infantis do Scala.
"Aí vou pular o carnaval junto com
a garotada", avisa.

Alaor Filho

? Tatiana Issa, a Yeda da novela
Deus nos acuda, faz seu debut na ave-

nida: "Nunca fui ao local nem para
assistir ao desfile". Mas promete tirar
o atraso: desfila como destaque na
frente da ala grega da Estácio de Sá;
como princesa, ao lado de Cláudio
Fontana, no carro do Castelo da
União, da Ilha do Governador; e na

ala dos artistas da Grande Rio. "O

pior é que não sei sambar. Estou
aprendendo agora, com as camareiras
da Globo", confessa Tatiana. "Acho

que na hora a gente acaba se conta-

giando e sambando sem perceber",
brinca, mostrando a fantasia de gar-
çonete que usará na Grande Rio.

? Eduardo Galvão, que foi o Pasqual
Papagaio na novela Despedida de sol-
teiro, da Globo, vai sair na União da
Ilha do Governador, no carro que
representa o Circo romano. Nascido e
criado na Ilha, Eduardo está eufórico
com a possibilidade de desfilar pela
primeira vez em sua escola do cora-
ção. 

"Preferia sair no chão, mas vai
ser emoção demais desfilar na minha

queria Ilha. Só não quero aparecer

pelado", avisa, enquanto experimenta
a fantasia no ateliê da escola.



aueoi f Nmportante mesmo e a emoção
Ernani d'Almeidacaso desfilará com a roupa que usa

durante as filmagens do longa-metra-
gem Era uma vez, de Arturo Uranga,
onde interpreta uma princesa.

Alaor Filhoi

\bÊ Bh*^^ 9 /«Bffl lli iltm

' Z"\ WMlÊmWÁ•***"¦• -MWW^aMWi i ls%m,ifniaÊJm
MmMümZêsí " '"Mm\ 

\ - HrmrB/rJg jv*BEBkm- B3 ^Bs?%» I MOrmVm^ÊHrwmdmB^m mm mwèhm^Ê*$$ . .m \WnÍM3m\ m W/M

jss& v 1 H XCi9K:iÍHeHB V?
f¦/'--:"'» ! 

'^ffl 
n*a : ffijY-W*st* Wmm\.-vmmmSffi&*k mm V-J

mWÊÈmWmk<'l *r ^BNlÉÉili
• ^^r1v%2ãBM ^BÍBa " ^s^B WsM-' -W 1

te- ?!fe|?Í'^B " ^^ Hk ' 'W B - . I^Sí$8È«S3Sfc ^B ;¦¦ "Wm IKSÜXIK!
'¦.^fc|^3B ^IPfBB Biiiliii"^bs \ r^^BH b - Â

X\ a1 Bb

JBwp^^ ,;.¦ tf;l

D Alexandre Frota sai de destaque na
Beija-Flor. Mas nada de nudismo.
Vem fantasiado de garoto, com short.
camiseta, tênis e boné no carro do
amor. "É o sexto ano que desfilo na
escola. Adoro samba, adoro carna-
vai", comenta, avisando que também
sai tocando surdo na bateria da Está-
cio de Sá. "Aí é demais. Você treme
todo", confessa.

Na hora de ligar sua

desligue a sua sede.

Nani promete samba no pé na Beija-Flor

? Nani Venáncio completa sete anos
de desfile pela Beija-Flor. "Como
sempre, saio de passista, ao lado do
sambista Kiko (Francisco Alves de
Souza). Gosto mesmo é de sambar
no chão", comenta. Nani sai tam-
bém como madrinha da bateria da
Unidos da Ponte.

D Anderson Muller, filho de Anísio,
presidente da Beija-Flor. leva para, a
avenida seus colegas da peça A clama
e o vagabundo, em cartaz no teatro
Casa Grande. Sai de Purguento, o
cachorro vagabundo, no carro A pra-
ça, que tem um imenso parque de
diversão. A seu lado, vêm Adriana
Esteves, a dama, Marcos Breda, o va-
gabundo. Edson Fieschi, como o lorde
Cocker, e Cláudia Lira. "A Maria
Augusta, carnavalesca da escola,
criou fantasias inspiradas nos perso-
nagens do teatro", explica. "A emo-
ção de desfilar e ver minha escola na
avenida é algo indescritível".
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A SEDE TERMINA AQUI.

Breda e Edson Fiaschi: teatro na pista
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Mônica Carvalho: símbolo de fertilidade

D Mônica Carvalho, a modelo da
abertura da jiovela Mulheres de
areia, sai de destaque no carro da
Fertilidade . da União da Ilha. Vem
de índia, com um enorme resplender
verde e prateado. 

"A roupa é linda,
mas eu ainda não decidi se faço ou
não topless, vai depender do clima
do momento", antecipa, garantindo
que tem o samba no pé. A modelo
desfila também na Beija-Flor de Ni-
lópolis. na frente de um carro. "Aí

posso mostrar que sei sambar, ve-
nho mais solta, no chão".

? Marcos Palmeira, que retorna á
Globo em Renascer, próxima novela
das 20h. vai aproveitar o carnaval
para estudar e descansar. "No ano
passado estava solteiro e caí na esbór-
nia,. mas este ano prefiro ir para um
lugar sossegado com minha namora-
da. a cantora Venessa Barum". avisa.
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Uma cobertura com tempero baiano S^Sk^..j_>

Kaiser
A cerveja
oficiai do
Carnaval.
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O carnaval do Nordeste, especialmente
o de Salvador, entrou no páreo e agora

disputa para valer.com o Rio o espaço nas
emissoras de TV. A Manchete e a

Bandeirantes foram arrastadas pela
Antarctica e vão fazer da cantora Daniela

Mercury e do ritmo quente do axémusic nos trios
elétricos a sua maior atração, deslocando o eixo do

carnaval, que antes se concentrava apenas no Rio. A
Rede Globo continua apostando na força do desfile das

escolas de samba do Grupo Especial e fincou bandeira
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A dona da festa
no Sambódromo

A Rede Globo pagou o
ingresso mais caro para en-
trar na Passarela do Samba

USS 1,5 milhão, o equiva-
lente a CrS 30 bilhões no
câmbio paralelo. Mas, em
compensação, é ela que vai
transmitir com exclusividade
os dois dias do desfile das
escolas de samba do Grupo
Especial. Com 13 câmeras es-
palhadas por toda área dos
desfiles — uma colocada den-
tro de um camarote para dar
ao telespectador a impressão
de que ele está assistindo dali

a Rede Globo pretende
mostrar, passo a passo e com
mais detalhes, o show de cada"\ 
escola a partir das 19h deste

1 domingo.
Mas nem só de recursos

visuais é feito o carnaval da
Globo. A sonorização traz

fíuma novidade: o som será
^transmitido em UHF para

melhorar a qualidade. O sis-
tema, que inclui uma mesa de
edição de 16 canais, é opera-
do por computador.

Este ano a emissora cor-
tou a participação de jurados,

gírias contratou o Ibope para
Ifpurar a favorita do público
da passarela. Os comentários
ficarão a cargo de Leci Bran-

dão, Sérgio Cabral, Jorge
Aragão e Albino Pinheiro. A
apresentação é de Fernando
Vanucci. Na cobertura jorna-
lística o bicho pega com mais
sete câmeras e 14 repórteres,
sendo quatro na armação e
concentração, duas na dis-
persão e uma no camarote da
Brahma, onde Kátia Mara-
nhão entrevistará convidados
especiais.

A Rede Globo começa a
transmitir os desfiles domin-
go às 19h, com a entrada da
Unidos da Ponte, interrompe
para uma versão reduzida do
Fantástico e retorna logo
após, direto da Passarela do
Samba até o final. Na segun-
da-feira, entra com flashes às
18h40 enquanto mostra os
capítulos de Mulheres de
areia e Deus nos acuda, mas
só vai dar avenida a partir
das 21h. O capítulo da novela
De corpo e alma não irá ao ar
no Rio e entra em dose dupla
na terça-feira.

Este ano a emissora vai
também colocar mais em evi-
dência o carnaval no resto do
país, com flashes durante to-
da a programação mostrando
a festa em vários estados, de
15 pontos diferentes, com des-
taque para Bahia, Pernambu-
co. Ceará, Paraná, Minas Ge-
rais e Santa Catarina. A
Globo fecha a cobertura de
carnaval com a transmissão
ao vivo da apuração do desfi-
le das escolas de samba do
grupo Especial, no Sambo-
dromo, a partir das 14h45 da
quarta-feira de cinzas. %

sozinha na Avenida Marquês de Sapucaí.
Quase todas as emissoras vão garantir a presença

baiana nas transmissões, seja em flashes ou em
programas especiais. Até a roqueira MTV embarcou no
axé e produziu alguns especiais em território baiano. A
TV Rio é exceção e modestamente se concentra no
carnaval carioca, com flashes a cada 30 minutos sobre a
festa descompromissada nas ruas do Rio. A OM
conseguiu a exclusividade dos desfiles das escolas de
samba do Grupo 1 no Sambódromo e o SBT preferiu o^
bailes do Scala.
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MANCHETE

Fantasia de luxo
e trio elétrico

O carnaval do Nordeste é
a grande atração da Rede
Manchete este ano. Na falta
das imagens da Passarela do
Samba, no Rio, a emissora
embarcou no animado car-
naval de rua baiano, acom-
panhada da cantora Daniela
Mercury e de milhares de
pessoas que vão pular duran-
te esses quatro dias. Também
vai ter transmissão de con-
cursos de fantasia e bailes do
Rio, assim como flashes de
vários estados no Carnaval
Brasil. Os desfiles na Passa-
rela do Samba dos grupos 1 e
Especial serão mostrados em
compactos.

O Carnaval axé será trans-
mitido de seis frentes em Sal-
vador. César Filho e Tânia
Rodrigues estarão no cama-
rote da Antarctica para co-
mandar as entrevistas com os
foliões baianos. Na Praça
Castro Alves, ponto de gran-
de animação, Rosana Her-
mann é quem vai contar to-
dos os lances dos desfiles de
trios elétricos e blocos. A
atriz Andréa Richa vai mos-
trar a folia no Club Mediter-
ranée, em Itaparica. Na praia
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de Itapoã, Otávio Mesquita,
hospedado na casa do humo-
rista Jucá Chaves, vai entre-
vistar convidados especiais.

A última frente será lide-
rada por Clodovil Hernan-
des. Ele vai ficar quatro dias
a bordo de um saveiro, anco-
rado na Baía de Todos os
Santos, nas proximidades do
Mercado Modelo. Da vende-
dora de acarajé, e do pesca-
dor, às figuras de destaque,
todos poderão participar da
festinha particular de Clô.
Outra novidade é a participa-
ção do ator Carlos Fariello,
que vai encarnar um persona-
gem feminino: uma italiana
que pega o vôo errado na
Itália e acaba parando em
Salvador.

No Rio, a Rede Manche-
te vai contar com as atrizes
Angela Leal, Júlia Lem-
mertz, Iracema Starling e
Jussara Freire, que integram
as equipes de reportagem ro-
dando os bailes e concursos
de fantasia. A emissora abre
a programação deste sábado
com o compacto do concur-
so de fantasias do Clube ^4
Central de Niterói realizado^^
sexta-feira. Ao meio-dia en-^
tra o Carnaval Axé, com o"7
desfile do bloco Os interna-
cionais, tendo à frente a can-
tora Daniela Mercury. Du-
rante os dias de carnaval a
programação vai ser exclusi-
va do carnaval, revezando as
imagens de Salvador com
flashes de todo o Brasil.
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O canal dos

saudosistas

O carnaval vai ser esmiu-
çado desde suas origens na
TVE. Da história à discus-
são sobre o que acontece

''hoje, a emissora montou
uma programação para

¦ causar inveja a qualquer
ím-5-

( \¦nostálgico. O Sem censura

$
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P^chega com quatro edições
especiais durante os dias de
carnaval, começando neste
sábado, às 16h, com um de-

. bate que une especialistas e
figuras lendárias do samba
para falar do ritmo da festa,
as tendências no Rio e ava-
liar o trabalho das escolas.
Também no sábado, a emis-
sora vai fazer uma retrós-

pectiva dos grandes compo-
sitores e intérpretes do
carnaval, com direito às
preciosidades do samba que
contagiaram os salões e as
ruas do Rio antigo, no pro-
grama Abre alas.

No domingo, às 21 h, a
TVE mostra a história do
carnaval num documentário
sobre a sociabilidade do bra-
sileiro a partir dessa festa,
lembrando os entrudos, bai-
les de máscaras e desfiles de
afoxé. Ainda no domingo
tem o Carnaval Brasil, em
duas versões: o primeiro, um
programa musical com co-
mentários de Albino Pinhei-
ro, e o segundo com imagens
antigas e depoimentos de ve-
teranos compositores. Na sé-
gunda-feira tem sucessos de
Pedro Caetano, Wilson Ba-
tista, Carlos Cachaça e He-
rivelto Martins. E na terça-
feira, a TVE lembra Ataul-
fo Alves, Almirante, Assis
Valente, Nássara.

BANDEIRANTES

Festa no interior

e recato no salão

A Rede Bandeirantes vai
concorrer com a IVfanchete
na Bahia no Carnaval band
Brasil. A emissora também
arma seu acampamento em
Salvador com três pontos de
transmissão: Praça Castro
Alves, Farol da Barra e
Campo Grande. Lá ficam até
terça-feira, mostrando blo-
cos e trios elétricos, inclusive
o segundo desfile do bloco
Osjpternacionais de Daniela

^ICíercury. Tem até um heli-

cóptero que vai ficar sobre-
voando a cidade para mos-
trar a multidão pulando nas
ruas. Mas a Bandeirantes vai
ainda a Pernambuco a partir
deste sábado, com a festa de
Recife e Olinda, e transmite
fiashes dos desfiles de escolas
pelo Brasil.

O carnaval do Rio e São
Paulo não vai ficar de fora e a
emissora não vai negar sua
tradição na transmissão de
bailes, porém garante que as
imagens serão bem comporta-
das. Além dos bailes, a emis-
sora dará fiashes dos desfiles
das escolas de samba nas duas
capitais. Enquanto o assunto
for carnaval quem estará no
comando é a apresentadora
Carla Vilhena, que vai se tor-
nar a coruja da emissora mos-
trando na madrugada a festa
em todo o país.

/

REDE OM

Segundo 
grupo 

é

a maior atração

A OM vai para a Passa-
rela do Samba e transmite
ao vivo e com exclusivida-
de, direto do Sãmbódromo,
o desfile das escolas do gru-
po 1 a partir das 21 h. A
apresentação é de Murilo
Neri e Cristina do Rego
Monteiro, com comentá-

Só vai dar baile

direto do Scala

O carnaval do SBT vai ser
no Rio, só que dentro do Sca-
la. A emissora vai cobrir com
exclusividade todos os bailes
da casa de shows, com fiashes
das 23h à lh, quando entra ao
vivo até às 4h. A programa-
ção de carnaval do SBT co-
meça com o Baile de Gala da
Cidade do Rio de Janeiro, no
sábado, e emenda até o Baile
Gay, na terça-feira gorda.

A emissora promete os
mais variados lances na
apresentação das titulares
Leonor Corrêa e Leda Na-
gle. Também estarão no ro-
dizio de apresentadores Ivo
Morganti, Wagner Montes,
Elke Maravilha, Monique
Evans. As equipes do jorna-
lismo vão correr as ruas da
cidade para preparar fiashes
da folia e a emissora dará
um panorama geral do que
acontece em outros estados.

rios de Dominguinhos do
Estácio. A emissora vai en-
.trar no domingo com a
programação de bailes no
Monte Líbano, sendo que,
às 21h, seu quartel-general
se transfere para Florianó-
polis para mostrar o desfile
das escolas de samba.

A emissora não vai dis-
pensar fiashes do agitado
carnaval do Nordeste e es-
tará em Recife e Salvador.
Murilo Neri e Cristina do
Rego Monteiro vão se re-,_
vezar nos bailes até terça-
feira e o jornalismo vai pa-
ra as ruas atrás das con-
centrações de foliões.

MTV

Caetano, Djavan

e o futuro do axé

A MTV não deixou pas-
sar em branco o carnaval,
mas só na segunda e terça-
feiras é que o público da
emissora vai sentir um pou-
co do clima da festa marca-
do pela baianice e irreverên-
cia. Na segunda-feira, a
partir das 19hl5, a MTV
apresenta três especiais: um
sobre as coreografias do car-
naval; outro que trata das
mortalhas que identificam
cada bloco e o última sobres1-
banda Tietes vips que antes
era roqueira, mas que agora
só toca axé. Na terça-feira, a
emissora entra com Caetano
Veloso e Djavan que discu-
tem os caminhos do axé e o
melhor do carnaval de Sal-
vador. Caetano vai lembrar
a emoção de ter visto, ao
voltar do exterior, o povo
cantando sua composição
Chuva, suor e cerveja.
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Kaiser. A cerveja oficial do Carnaval,
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Uma graaaande cerveja.
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A cerveja
oficial do
Carnaval.

ROSE ESQUENAZI

O 
m a
ver-

dadeira guer-
ra acontecia
nos bastido-
res carnava-
lescos dos anos 50 e 60. As
emissoras de TV — Tupi,
Excelsior, Rio e Continental
— disputavam os melhores
ângulos dos desfiles na ave-
nida, as fantasias premiadas
no Municipal e os rostos de
Hollywood, convidados es-

peciais para o baile do Co-

pacabana Palace. Entre pa-
nelões de luz, longos fios de
microfone e gigantescas câ-
meras, rolava um tremendo
barraco. "Numa ocasião, a
TV Rio cortou os cabos das
câmeras da Tupi. Foi uma
loucura. Mas nós também

jogávamos luz contra a câ-
mera do outro", vingava-se
Maurício Sherman, que co-
mandava as transmissões da
Tupi, a mais importante
emissora da época.

Na avenida Rio Branco
e depois na Presidente Var-

gas, era preciso deslocar três
câmeras, que pesavam 100

quilos cada, fora o cami-
nhão de externa, um verda-
deiro mastodonte. Como as
câmeras ficavam fixas, os
entrevistados é que tinham

que se colocar diante das
lentes, aumentando a rivali-
dade entre os concorrentes.
"Valia tudo. Até tapas e bo-
fetões saíam no momento de
transmitir com exclusivida-
de e ao vivo a fantasia pre-
miada", conta Lurdes Ma-

yer, atriz do cast da Tupi e

que, durante a festa de Mo-
mo, transformava-se em re-

pórter ao lado dos colegas
Paulo Porto, Riva Blanche,
Dircinha Batista.

Clóvis Bornay, 78 anos e
60 de carnaval, era um des-
taque constante nos concur-
sos, ansiosamente esperado

pelo público de casa e pelos
fãs, que ficavam pendurados
nas árvores em frente ao
Teatro Muncipal. Com suas
fantasias incrementadas, ele

SESSÃO NOSTALGIA

Brilho da TV aumentava a folia na avenida

sempre incorporava um per-
sonagem da história. No

ano em que foi o Marajá da
índia, o Rei de Kamakura,
deixou sem jeito um repór-
ter inexperiente. Clóvis se
recusou a dizer quanto eus-
tava a fantasia e quanto pe-
sava a pedraria. Insistiu tan-
to que seu nome era Rei de
Kamakura, que o repórter
se desculpou e saiu de fmi-
nho. O público assistiu à ce-
na sem entender nada.

Uma característica dos
desfiles na Rio Branco nas-
ceu de uma economia de luz

da TV Tupi. Como Maurício
Sherman não podia iluminar
a avenida inteira, determinou
a instalação, no meio do tra-

jeto, dos panelões de luz e o
resto do equipamento. 

"As

escolas demoravam muito

para passar. Quando os pas-
sistas se aproximavam, a

gente acendia a luz (era feito
um gatilho no poste), e aí os
sambistas e a bateria capri-
c h a v a m
mais", conta.
Para quem
trabalhava na
rua, o des-
conforto era
total. "Para ir
ao banheiro
eu procurava
um hotel na
Rio Branco e

pedia por fa-
vor", lembra
Lurdes Ma-

yer, que não
se esqueceu
da marotana carnavalesca e
muito menos da cabine da
emissora, que ela precisava
escalar com dificuldade. "Tu-

do começava no sábado, no
Copacabana Palace. No do-
mingo, às 16h, fazíamos a
cobertura das escolas de
samba, que só terminava ao
meio-dia de segunda. A noite
era a vez do baile do Munici-

pai. Na terça, tínhamos que
estar lindos e maravilhosos
no Monte Líbano. No final,
ninguém tinha mais voz.'

Os apresentadores tam-
bém levavam sustos homéri-
cos. Neide Aparecida encos-

curtiam os

bailes
enquanto
emissoras

brigavam 
*

por imagens
transmitidas

enormes

tou, sem querer, em Clóvis
Bornay fantasiado de Diabo
de Olhos Verdes. Um meca-
nismo especial comprado nu-
ma fábrica de fogos fez com
que uma fumaça saísse do
corpo do "dia-

bo", para deses-
pero de Neide.
Em 1954, o apre-
sentador Hilton
Gomes, da Tupi,
subiu no tabla-
dão da Presidente
Vargas e ficou
deslumbrado.
"As cores, a habi-
lidade de dançar,

as cadeiras das baianas, tu-
do ali era televisível, beleza

plástica em movimento. A
TV despertou o interesse do

grande público para o desfi-
le das escolas de samba."

Prof. ROXALDO »E CARVALHO MIGUEL
Presidente do International Research Comitée of
Oral Implantology — I.R.C.O.I.

5 Prof. da Societé Odonlologique des Implanls
Alguille — S.O./.A. Paris

IMPLANTES PARCIAIS ETOTAIS
REIMPLANTES EM ACIDENTADOS

RIO DE JANEIRO. R. Visconde de Pirajá, 547 - Gr. 1014/15
Ed. Ipanema 2000 — Te!. 239-0270 e 512-1241

NITERÓI. Av. Am. Peixoto, 207- Gr. 604/06. Tel. 717-3201
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Jprimeiro foi Colombo,
depois o Cabral.

Agora é a sua vez de
fazer uma importante
descoberta: Horizon.

Um curso que há 20 anos
soma experiência e dedicação
no ensino da língua inglesa,

através de um método
exclusivo que levará seu

filho a aprender inglês
espontaneamente, com perfeita
entonação e fluência. Confira.

3. ¦

IMPORTANTE:
Seu filho ficará isento da matrícula mediante o pagamento

de março com o preço de fevereiro, e só voltará a pagar
em abril. Ligue já.

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 02 DE MARÇO
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Folos Alaor Filho

m Além do uso do capacete, motociclista
deve seguir normas básicas de conduta

moto trafegar de farol acesso tam-
bém durante o dia: "A não obe-
diência constituirá infração gravís-
sima sujeita à multa e retenção do
veículo", lembra.

Vídeo — Paulo e Ricardo Lira,
sócios da Moto-Mundi, junto com
o motociclista Raul Gonçalves e a
Yamaha do Brasil, elaboraram um
vídeo entitulado Dicas de trânsito e
que até abril deverá estar sendo
veiculado, em flashes, na televisão.
O filme publicitário destina-se a
educar o motociclista, mostrando
flagrantes do que pode e não pode
ser feito, como carregar crianças no
tanque, cortar pela direita, passar
am alta velocidade por ônibus pa-
rado em ponto e emparelhar nas
curvas — atitudes que colocam vi-
das cm risco.

"A motocicleta em si não é peri-
gosa. A imprudência do motociclis-
ta é que é", diz Raul Gonçalves,
acrescentando: "Quem faz o perigo
é quem está em cima do veículo. O
mau motorista é o motoqueiro que
quer tornem (fazer tesoura ou mano-
bras arriscadas no trânsito) para as
gatinhai O bom é o motociclista,
que pilota com segurança, sempre
com o capacete na cabeça e que usa
espelho retrovisor e seta". Paulo,
Ricardo e Raul são detentores de
títulos no motocross.

LI ! LA MAGALHÃES
T) ara quem não gosta, ele é uma
A verdadeira armadura oval —
tal qual descreve o Aurélio, Tão
estranho no cotidiano de quem de-
veria usá-lo quanto seu nome ver-
dadeiro — Capitei, o capacete,
agrade ou não. é lei. Mas esteve
ausente da cabeça de 60% dos mo-
tociclistâs que trafegaram pelas
ruas do Rio de Janeiro no segundo
semestre de 1992. Os dados, da Poli-
cia Militar, foram enviados recente-
mente ao Programa Estadual de Se-
gurança no Trânsito (Proest). que
contabilizou: no mesmo período
ocorreram 40 acidentes com motos,
sendo 20% de vítimas fatais — a
grande maioria por traumatismo era-
niano. ou seja, por falta de capacete.

Preocupados com os números e
dispostos a educar o motociclista,
Polícia Militar, Proest. Yamaha e a
revendedora Moto-Mundi. de Pe-
trópolis. saem em campo após o
carnaval, com larta campanha para
enelíér a cabeça do piloto e coroá-la
com o capacete, além de disciplina-
lo ení várias outras condutas de
trânsito. Míriam Calil, coordena-
dora do Proest, adverte que no no-
vo Código Nacional de Trânsito,
em tramitação no Congresso Na-
cional, passa a ser obrigatório a

Ao passw por carro parado, o motociclista deve redobrar a atenção, pois o passageiro pode abrir a porta do veiculo e sair repentinamente

Ao ultrapassar um ônibus, è bom reduzir, buzinar e acender o farol Erros comuns são passar pelos corredores e levar capacete no braço

Precauções básicas

SI Andar sempre de capacete na cabeça
19 Estar com a motocicleta em dia

Não andar de chinelo ou descalço
ü Não fazer ultrapassagens arriscadas

Não entrar nos corredores (espaço entre duas filas de
carros) do trânsito
19 Não cortar pela direita
B Reduzir a velocidade e buzinar ao passar por ônibus
parado (pedestres podem atravessar sem olhar)
n Jamais levar crianças na frente (em cima do tanque)
B Redobrar a atenção ao passar por carros parados
(alguém pode abrir a porta repentinamente, sem olhar,
para saltar)
gj Não emparelhar com outros veículos nas curvas
Bi Usar espelho retrovisor e seta
ü Usar roupas claras, luvas e sapatos resistentes
H Não usar drogas ou ingerir álcool
II Usar faróis também de dia
1 Trafegar preferencialmente pela direita
Fonte: Moto-Mundi e Proest

WiMÊ

Levar criança sobre o tanque é perigoso e coloca cm risco a direção Dirigir de chinelos compromete o uso correto do câmbio e do freio

AZUL ÁLC. COMPLETiSSIMO OFERTÃO
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OFERTAO
KADETT SL 1.8 OFERTAO
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OFERTAO

OFERTAO

OFERTÃO

'HOJE FECHADO
REABRIMOS 5"-FEIRA

PROFISSIONAIS / ff CUIDANDO DO SEU CHEVROLET
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Honda só muda o 
grafismo

Linha de motos
93 não modifica
a parte mecânica

Alinha 
93 dos modelos da

Honda, maior fabrican-
te de motocicletas instalado
no Brasil, traz pouca novida-
de ao consumidor. A exemplo
do ano passado, as motos in-
corporam apenas novas cores
e grafismos, sem qualquer
avanço mecânico.

Os revendedores da rede
Honda, embora protestem con-
tra a falta de novidades, justifi-
cam a mesmice dos modelos
com a alegação de que a fábrica
não pode investir muito no
aprimoramento das atuais mo-
tos porque o mercado motoci-
dístico continua estagnado e re-
gistrando queda nas vendas.

A CG 125 Today, por exem-
pio — a mais vendida
do país, que hoje custa
na faixa de CrS 72 mi-

lhões —, está sendo vendida
com 10% de desconto. E o mo-
delo top de linha, CBX 750
Indy, que custa Cr$ 270 milhões,
tem desconto de 15% a 20%.

A CG 125 Today apresenta
como única novidade este
ano um novo tom de verme-
lho, com faixas cm azul e ver-
melho claro. Os demais mo-

delos são a NX 350
Sahara, CB 450

DX c CBR 450
SR (foto).

Uma 
porção 

de anúncios cercados de compradores 
por 

todos os lados,

NOVA LOJA DE CLASSIFICADOS DA ILHA

JORNAL DO BRASIL
Estrada do Galeão, 2701 - sobreloja 205 • Tel.: 462-0181 Ilha do Governador

CARRO 12 MOTO

Japão tem carro 
popular que

é moderno e custa US$ 2.700
Mitsubishi faz o Minica com 600 cc e consumo de 24 km/lÀA DAIII A A - i ' • /

.'ORNAI. I)() RRASI

SÃO PAULO — Ao contrário do
Brasil, que ainda busca uma defini-
çào precisa do que é carro populare está ressuscitando o Fusca, o Ja-
pão já encontrou um caminho há
muito tempo para esse tipo de vei-
culo. Naquele país, carro popular é
pequeno, econômico, barato, polui
pouco e, mais importante, recebe
uma série de incentivos. Os carros
populares no Japão pagam menos
impostos que os de porte médio e
grande e também as taxas do tipo
IPVA. O pedágio é menor, assim
como o preço dos estacionamentos.

Embora sejam considerados po-

pulares,os pequenos carros japone-
ses nada têm de ultrapassado, co-
mo o Fusca, que será produzido
novamente no Brasil pela Volks. O
Minica, da Mitsubishi, é conside-
rado um automóvel até moderno,
pois seu motor de 600 centímetros
cúbicos de cilindrada está equipa-
do com injeção eletrônica de com-
bustível. Devido ao seu design
avançado, peso pequeno e motor
moderno, o carro faz de 18 a 24
quilômetros por litro de combusti-
vel. Seu preço no Japão varia de
USS 2.700 (CrS 51,3 milhões) a
USS 3.500 (CrS 66,5 milhões). A

Mitsubishi fabrica 200 mil unida-
des do Minica por ano.

A manutenção é outra caracte-
ristica dos carros populares japo-neses. Os preços de suas peçassempre são bem inferiores em re-
lação aos demais modelos. Além
disso, geralmente um carro popularno Japão é fabricado com peças reci-
cláveis, conceito cuja tendencia está
crescendo nas áreas técnicas das
grandes montadoras mundiais. Ou-
tro detalhe interessante — e justa-mente o contrário do que ocorre no
Brasil —, é o estímulo dado aos car-
ros novos, que pagam menos impôs-
tos que os usados.

PISCA ALERTA

Harlay vence
A Harley-Davidson ga-

nhou a concorrência para a
produção de 1.570 motoci-
cletas MT 350. para uso
militar do Ministério da
Delesa Britânico. O mode-
lo clássico americano der-
rotou na concorrência mo-
dclos da Suzuki, do Japão,
e Cagiva, da Itália.
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PM compra Voyage
A Polícia Militar de São Pau-

lo adquiriu 444 automóveis
Volkswagen (foto), modelo Vo-
yage de quatro portas, para pa-
trulhamento na Grande Sào
Paulo e também nos municípios
do interior. Os veículos estão
equipados com sinalizador acús-
tico-visual, maca c itens de pri-
meiros socorros. Em maio de
1992, o governo mineiro tam-
bem comprou 240 automóveis
Volks, modelo Gol, para uso da
Polícia Civil.
Fusca renovado

O novo Fusca, que deverá
estar à venda no Brasil a partirde julho, terá pelo menos um
componente não existente no
antigo modelo. É o catalisador,
sistema que funciona com rea-
çòes químicas para purificar os
gases emitidos pelo motor na
atmosfera através do escapa-
mento do veículo. A Newtech-
nos, empresa do Grupo Degussa
e única fabricante de catalisado-
res no país, já assinou um termo
de compromisso com a Autola-
tina para realizar todos os testes
do carro em seu laboratório do
emissões veiculares, em Amcri-
cana, São Paulo.

exporta seus produtos para a
Renault, na Argentina, e para a
Ford, nos Estados Unidos.

Monos ruído
Desde a última segunda-fei-

ra estão valendo, em todo o
território nacional, novos in-
dices máximos de ruídos dos
veículos, segundo resolução
do Conselho Nacional-do
Meio Ambiente (Conama),
que acatou sugestão da Com-
panhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental (Cetesb).
de São Paulo. Os limites, ago-
ra, são de 77 a 84 doei bois,
dependendo da classe e tipo de
veículo (carros, ônibus e cami-
nhòes), e, entre 75 e 

'78 
deci-

bois para motocicletas;-moto-
netas e ciclomotores. A antiga
resolução permitia ruídos en-
tre 86 e 94 decibéis.
Cursos da Scania

A Scania do Brasil tem como
meta, este ano, ministrar 250 cur-
sos para 2.800 alunos em seu-cen-
tro de treinamento. Os módulos
incluem aperfeiçoamento' nas
áreas de motores, câmbio, freios e
parte elétrica. Além do centro, a
montadora mantém ainda três es-
colas regionais em Belém, Loíf
drina (PR) e EI Dourado' (RS) e
lima unidade volante

üuntas do Logus
Coube á empresa Albarus de-

senvolver as juntas homocinéti-
cas (foto) para o sistema de sus-
pensão do Logus, novo carro de
porte médio da Volkswagen. A
Albarus é uma das principais
fornecedoras das montadoras
instaladas no Brasil e também
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O objetivo do teste é identificar quais são os componentes sensíveis

Veículo substituirá, a partir de junho, o clássico modelo 190 e trará várias inovações
SÃO PAULO — Um dos modelos

mais antigos e mais vendidos da Mer-
cedes-Benz, o 190, vendido no Brasil
por USS 60 mil (CrS 1,1 bilhão), sai de
cena com cerca de dois milhões de
unidades vendidas em todo o mundo.
O automóvel mais compacto da indús-
tria,alemã será substituído, a partir de
junho próximo, pela moderníssima
classe C, a quem caberá também ga-
rjin^r a estréia mundial dos motores a
diesel multiválvulas (quatro válvulas
por cilindro).

Os novos modelos da classe C in-
cojporám mais conforto e espaço in-

terno em relação ao 190, além de evo
lução nas seguranças ativa e passiva.
Suas medidas laterais e de altura per-
manecem as mesmas, mas no compri-
mento total houve um acréscimo de
3,9 centímetros. A classe C possui ain-
da tiirbag — bolsa de ar que infla em
caso de acidente — para o motorista,
sistema antitravante dos freios (ABS),
bloqueio centralizador de portas, por-
ta-malas e tanque de combustível.

Versões — A classe C terá quatro
versões de motor a gasolina e três
opções a diesel, com 1.8 a 2.8 litros de

capacidade volumétrica. Os carros
com motores a diesel têm potência de
95 a 112 cavalos, respectivamente, nos
modelos C 220 e C 250. O outro mo-
delo, o C 200, terá potência de 75
cavalos, equipado com o motor diesel
2.0 de duas válvulas. Todos os motores
diesel vão ter catalisador por oxidação
e sistema de recirculação de gases de
escapamento. Já os motores a gasolina
estarão nos modelos C 180 (122 cv), C
2Ü0 (136 cv), C 220 (150 cv) e C 280
(197 cv), os mais potentes. O consumo
médio informado pela Mercedes-Benz
é de 9,43 a 14,9 quilômetros por litro.

Com a classe C, a indústria alemã
também está mudando a identificação
de seus modelos. No futuro, todos os
seus carros terão na traseira suas siglas,
com letras para as séries e números
correspondentes à cilindrada do motor.
Assim, na classe C, o C 180, por exem-
pio, quer dizer série C e, 180, a capaci-
dade do motor. A Mercedes-Benz su-
primirá as designações até então usadas
como E (injeção), D (diesel), T (trans-
porter/perua), C (cupê) ou L (longo). A
classe dos veículos médios terá como
nova nomenclatura a letra E.

CARLOS PEREÍ|A DE SOUZA
SÃO PAULO — O Omega, carro

mais sofisticado e completo do país— e também o mais caro, com a
versão CD custando USS 47.777
(CrS 900 milhões) —, ganhará mui-
tas- novidades a partir de março. O

.modelo terá uma versão inédita em
¦ termos mundiais: será o primeiro au-
tomóvel corri motor a álcool equipa-
do com injeção eletrônica de com-
bustível do tipo multipoint (um bico
injetor para cada cilindro).

O motor a álcool com injeção
múltipla — só disponível na versão
GLS —, foi desenvolvido pelos téc-
bicos da subsidiária brasileira. Ele
tem 2.0 litros de capacidade volume-
trica (1998 centímetros cúbicos de
cilindrada) e terá um pouco mais de
potência em relação aos 116 cavalos
do motor a gasolina. Isso será possí-vel porque o álcool tem mais poder
calorífico. Já a versão CD não terá
essa injeção a álcool, pois seu motor,
de 3.0 litros, com 165 cavalos, é im-
portado da Alemanha.

Essa novidade tecnológica vai ao
encontro da intenção do presidente
Itamar Franco de estimular o carro a
álcool no país. Recentemente, ele de-
çidiu que para cada cinco carros da
frota do governo, quatro serão movi-
dos a álcool.

Também no mês que vem, o Ome-
ga ganhara sua versão station-wagon
que, ao contrário do previsto, não se
chamará mais Caravan. Nas versões
GLS e CD. o derivado do Omega
terá um outro nome, ainda em estu-
do pela General Motors. Uma pes-
quisa junto a clientes potenciais reve-
lou rejeição quase total à manutenção
do nome Caravan por considerá-lo an-
tigo e ultrapassado — o usado antes
para o stiitiqn-wagon derivado do anti-
go Opala, que saiu de linha em abril de
1992. Além disso, Caravan, na Alemã-
nha. é um nome genérico, representa»-
dò caminhonete, não sendo uma mar-
ca de carro.

Outra novidade na linha Omega é
a possibilidade, a partir de março, do

. sistema eletrônico antitravante dos
freios (ABS) também na versão
GLS. Atualmente, o componente é
uni, item de série da versão CD. a
Urais sofisticada. O ABS tem um eus-
to médio estimado em USS 1.000
(CrS 19 milhões).

a liara novos avanços

O Omega terá versão a álcool com injeção eletrônica múltipla, hoje só disponível nos modelos GLS

GM testa interferências no carro
SÃO PAULO — A interferência

eletromagnética, provocada por an-
tenas de transmissão de rádio e tele-
visão, está preocupando os técnicos
da General Motors do Brasil. A
exemplo dos aviões, que no passado
sofreram com essas ondas, também
os automóveis mais sofisticados,
equipados com sistemas eletrônicos,
podem ser afetados, inclusive com a
inutilização dos componentes. A
GM já está investindo em testes de
laboratório na si-
muilçào dos si-
nais eletromagné-
ticos.

Esses testes,
que têm como
objetivo identifi-
car componentes
nos carros sensi-
veis a determina-
da potência des-
sas ondas, são
realizados no
Brasil pelo Insti-
tuto Nacional de
Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) e na
Empresa Brasilei-
ra de Aeronáuti-
ca (Embraer).

Nos Estados Unidos, há instalações
específicas para essa finalidade no
laboratório do campo de provas da
empresa.

A GM brasileira fez testes com o
Omega, por ser o veículo nacional
mais informatizado, colocando-o em
um campo eletromagnético similar
ao emitido por torres de televisão,
rádio, radares e estações de geração
de energia de alta potência. Com essa
simulação, os técnicos detectam se
um componente ou sistema eletrôni-

co sofreu alterações ou teve seu fun-
cionamento impedido pelas ondas e,
até mesmo, se a fiação elétrica do
veículo funciona como uma antena.

A interferência eletromagnética
varia da simples interferência no
rádio até danos que prejudicam a
segurança do usuário, ou até mes-
mo um grande prejuizo ao bolso.
No caso de servir de irradiador das
ondas, o veículo pode chegar a afe-
tar o funcionamento de outros car-

Divulgação ros e até de apa-
relhos domésti-
cos e de comuni-
cação localiza-
dos próximos a
vias de circula-
ção. Os sistemas
eletrônicos exis-
tentes num carro
são o rádio, pai-
nel de instrumen-
tos. sistema de
alarme, sistema
eletrônico de co-
mando, controle
de injeção do mo-
tor e o sistema
eletrônico anti-
travante dos
freios (ABS).

Freio de mão exige

pouca 
manutenção

SÃO PAULO — Embora
geralmente esquecido pela
maioria dos usuários, o freio
de mão, que tem como fun-
ção manter o veículo parado— quando o motorista não
está na direção —, é um com-
ponente importante, que deve
ser mantido em perfeitas con-
dições de uso. Justamente por
falhas de funcionamento do
freio de mão — ou por erro
do motorista em acioná-lo
—, já aconteceram muitos
acidentes, principalmente de
veículos estacionados em
aclives.

O freio de mão, apesar de
imperceptível, também sofreu
uma evolução com o passar
das décadas. Quando o auto-
móvel foi inventado, na se-
gunda metade do século pas-
sado, um dos problemas dos
projetistas era justamente co-
mo fazer para manter os vei-
culos parados na ausência do
motorista. As soluções usadas
na época iam desde pedras co-
locadas para bloquear o movi-
mento das rodas, até sistemas
mais sofisticados, como o tra-
vamento das rodas pelo câm-
bioj mantido engatado com o
carro parado. Até hoje essa
técnica é usada pelos motoris-
tas, quando o freio de mão não
está funcionando.

Atualmente, o sistema

usado é bem mais simples e
funcional, segundo Eduardo
Jacomette, do departamento
de assistência técnica da
Volkswagen, que alerta sobre
a necessidade de seu uso cor-
reto e também de uma devida
manutenção. Ele garante que,
se usado corretamente, o
freio de mão raramente apre-
senta problemas. Pode, no
máximo, desregular-se. Nesse
caso, a solução é rápida e
consiste numa única opera-
ção: girar uma porca que se
encontra embaixo do carro,
na altura dos bancos, e que
pode variar de modelo para
modelo.

Ajuste — Para saber exa-
tamente onde ela se encontra,
convém ler o manual de ins-
truções do carro, além de
usar uma chave adequada pa-
ra não danificar a porca. Se-
gundo Jacomette, "é uma
operação fácil, que qualquer
mecânico pode fazer em cinco
minutos no máximo, ou mes-
mo uma pessoa com alguma
noção mecânico".

O freio de mão também
virou expressão popular nas
ruas. No trânsito, quando al-
guém vai muito lento com seu
carro, atrapalhando o fluxo,
geralmente é taxado de freio
de mão.

Uso adequado do freio

H Para destravar
o freio de mão de-
ve-se, antes de
apertar o pino
existente em sua
extremidade, pu-
xar a alavanca um
pouco para cima.
Isso fará com que
não seja necessá-
rio apertar com
tanta força a ala-
vanca, além de di-
minuir a possibili-
dade de quebra da
trava interna do
mecanismo.
£3 A alavanca do
freio deve ser pu-
xada de forma
suave e contínua.
Não é necessário
trazê-la quase até
a altura do volan-
te, como fazem, ás
vezes, alguns mo-
toristas. Basta pu-
xá-la alguns centí-
metros. até

ro está freado de
forma suficiente.
BI Quando descer
do carro, por pre-
caução, sempre é
bom dar uma sa-
cudida no veículo
para ver se ele está
bem frenado. Ou-
tro recurso reco-
mendável é sem-
pre deixar a
direção travada e
as rodas próximas
à calçada viradas
na direção do mo-
torista. Em caso
de falha no con-
junto de frenagem,
o máximo que po-
de acontecer é o
veículo se movi-
mental um pouco
e parar junto ao
meio-fio.
9 Uni alerta que é
sempre bom lem-
brar: nunca use o
freio de mão para
frear o carro em
movimento. Ele

perceber que o car- não foi projetado

para isso. Esse re-
curso é utilizado
apenas para as
exibições dos
acrobatas do vo-
lante, onde os ca-
yalos-de-pau (co-
mo se chama o
giro do carro num
raio de 180 graus)
são atrações. Sem
conhecimento es-
pecífico das rea-
çôes do carro, po-
de-se provocar
acidentes. Com a
ação do freio de
mão, o veículo de-
mora mais para
parar e raramente
mantém a trajeto-
ria correta. Além
disso, o uso do
freio de mão com
o carro em movi-
mento pode pro-
vocar a ruptura do
cabo. E susto na
certa. E, ás vezes,
prejuízo.

GOL DE PLACA

i © SAVÜRO

SPORT?IM

DESIGN

EXCLUSIVO

PA GUANAUTO. nosso show-room.

A Guanauto está
lançando o Gol de
Placa e o Saveiro
Sport. Se você gosta
de novidades, mas
só acredita vendo,
apareça na
Guanauto e visite o

Faça sua revisão dè 30/40,50.000 KM aqui com maó-de-obra
da revisão e ducha inteiramente grátis. '

• Aceitamos sua carta de consorcio ; '
* Superavaliamos seu usado.

... -Abrimos aos sábados ,•Veículos usados de qualidade-Tel.: 580-9974• Oficina com hora marcada • Tel.: 580-9874

VENHA
CONHECER

AQUI O
LANÇAMENTO

. VW: LOGUS

Guanauto S.Cristòvào

i TODA UNHA

VOLKSWAGEN

SM €1323

fiü JUROS i

Na Guanauto você tem
todas as condições pra
comprar seu Volkswagen
O KM: 3 X sem juros e
sem correção. Entrada de
50% e o saldo em 30 e 60

Campo de São Cristovão 87
Tel.: 580-1127

Av das Américas, 2250 Av. Feliciano Soòré. 568 - Centro
Tei.: 325-9800 Tel.: 719-2327

f ADDE^ÃA dias> você continua não
acreditando venha ver na
Guanauto.
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VEÍCULOS

Automóveis

APOLLO GL 92 -

Gas dourado som
c/gar DUPIN ót pco
266-4041 537-4064.

APOLLO GLS 91 -

Gas prata compl ót

pco DUPIN 266-4041
537-4064.

j 
Batido, Podre 

j
ou Inteiro 

j

PAGO EM DINHEIRO

VOU AO LOCAL

DIA E NOITE

ESCORT XR3 2.0 93-Vi-
nhogas. OKm. LIAN 541-
1696 Aberto sàb. dom.
feriado.

ESCORT XR3 2.0 93-Vi-
nho gas OKM LIAN 264-
0140 aberto sáb dom fe-
riado.

ESCORT XR3 89 — Prata
álcool LIAN 264-0140
Aberto sáb. dom. feria-
do.

ESCORT XR3 1.8 90 GAS
— Super novo completis-
simo Ac. tr. fac. R. J. Bo-
tânico 514A 537-2613
286-0255.

ESCORT L 1.693-Cinza

gas. Okm LIAN 541-1696
Aberto sáb. dom. feria-
do

ESCORT L 1.6 93-Cinza

gas. Okm LIAN 264-0140
Aberto sáb. dom. feria-
do

ESCORT L 1.6 90 —Cinza

gas. 5 m. LIAN 541-1696
Aberto sáb. dom. feria-
do

NOS CLASSIFICADOS JB ficou
mais làcil anunciar, do 2-' à 6-'
das 8 h às 18 h porá as edi-

ções do segunda a sábado,

para ns edições de domingo o
demais dias ató as 20 h do 6-'
feira o das 8 h às 12 h do
sábado, inclusive com mais
uma vantagem, além do pa-
gnmenio em sua conta telofò-
nica, aceitamos os cartões do
erudito: CREDICARD. Dl-
NERS o AMERICAN EX-
PRESS CARD. 

"NO 
SÂBA-

DO VOCÊ LIGA E NO
DOMINGO A GENTE VEN-
DE". LIGUE 580-5522.

B
BUGGY BABY 90 - Gas
mecan. 1.600 aproveite
curta o carn. Tr fac. R. J.
Botânico 514 A 537-2613
286-0255.

FIAT UNO 92 - Cinza,

gasolina. LIAN 541-1696.
Aberto Sáb/Dom/Feria-
do.

FIORINO 93 0 KM - Gasoli-
na, branco real, c/ desconto.
392-1827/392-5858.

CARAVAN COMODORO 85
- Prelo, carro i-in ólimo eslado
estudo tioco. Tol 553-3927.

CHEVETTE 90 - Cinza

gasolina. LIAN 264-0140.
Aberto sáb. dom. feria-
do.

CHEVY 500 SL 88-Exc.
est. ót preço Ac. troca
fac R. J. Botânico 514 A
537-2613 286-0255.

G
GOL 1000 92/93 — Bege

gasolina LIAN 264-0140
Aberto sáb. dom. feria-
do.

E
ELBA2/4PORTAS930KM

Gasolina, diversas cores, vá-
392-1827/

392 ¦_

ESCOÍ1T87 - Proloconversi-

vel. álcool, novíssimo, vidro
decjradi1 at, rádio, seguro, mo-
lor' 100',. CRS 150 milhões
267-9277.

I--IOS eiASSIUCADOS ,lli hum

mais fácil anunciar, du 2¦ à 6'
das 8 h às 18 h para as odi-

ções da segunda a sábado," 
ís de doniHHin it

demais dias
leir. ] cias l h do

anões du
erudito: CREDICARD. Dl-
NERS c AMERICAN EX-
PRESS CARD 

"NO 
SÁBA-

DO VOCÊ LIGA E NO
DOMINGO A GENTE VEN-
DE" LIGUE 580-5522

GOL 1000 93/93 - Okm
Entrego hojel Boa opor-
tunidade ac troca fac R.
J. Botânico 514A 537-
2613 286-0255.

GOL 91 — Branca álcool.
LIAN 264-0140. Aberto
sáb. dom. feriado.

GOL CL 1.6 93 - Prata
gas OKM LIAN 264-0140
aberto sáb dom feriado.

GOL GL 1.6 89 — Cinza,
álc, 5m. LIAN 541-1696.
Aberto Sáb/Dom/Feria-
do

GOL GTS 92 - Àl-

cool cinza argino

compl ót pco DUPIN

PBX 266-4041 537-

4064.

GOL GL 91 1.8 GA-

SOLINA — Completo

c/ ar ref. 023 estado de

Okm promoção. Rua.

São Cristóvão 786.

Tel.: 589-0522.
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GM ilVW
A PARTIR DE 

|
Gol Furgão 155.000 mil I

Gol 1000 158.000 mil !
Gol CL 185.000 mil i
GolGL 230.000 mil i

GolGTS/GTI 385.000 mil f
VoyageCL 195.000 mil [i
VoyageGL 215.000 mil i;

Parati CL 230.000 mil ;
Parati GL 275.000 mil !

Parati GLS 335.000 mil II

Quantum CL/GL 380.000 mil !
Santana CL/GL 320.000 mil ;
Saveiro CL/GL 175.000 mil ;
Kombi Pick-Up 158.000 mil |
Kombi Furgão 165.000 mil i
Kombi STD 180.000 mil J

TC» D£ UNHA

EscorlHobby...

Escort 

Escort GL

Escort XR-3

Escort Guarujá

Versailles GL...

Royale GL

Pampa L/GL ....

Pampa SR-XPL

XKF-SR

F-1000

F-1000 S/S

F-1000 Turbo ..

A PARTIR DE

198.000 mil

265.000 mil

285.000 mil

350.000 mil

230.000 mil

340.000 mil

370.000 mil

185.000 mil

a combinar

a combinar

a combinar

a combinar

a combinar
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UnoMille

Uno S .

Uno CS/1.6R .

Prêmio S/CS,.

Prêmio CSL...

Elba Weekend

Elba CSL

Fiorino

Pick-Up HD. .

Pick-Up LX

Tempra Prata.

A PARTIR DE |

155.000 mil

185.000 mil

195.000 mil

215.000 mil

250.000 mil

220.000 mil

270.000 mil

165.000 mil

160.000 mil ..::

175.000 mil
_;

ChevettsJR

ChevelteDL

Kadett GSI

Kadette SL/SLE

Monza SL

Monza Classic.

Monza SLE

Ipanema SL

ChevyDL

D-20

C-20

A-20

Bonanza

Omega GLS

A PARTIR DE
... 120.000 mil

160.000 mil

470.000 mil

240.000 mil

265.000 mil

450.000 mil

330.000 mil

240.000 mil

155.000 mil

415.000 mil

315.000 mil

315.000 mil

a combinar

440.000 mil

lOmegaCD'"'.'"..
•> Tempra Ouro

| Santana GLS

| Versalhes Ghia..

í Kadett Conv

5 Escort XR-3 Conv.

i; Quantum GLS

;; Royale Ghia

A PARTIR üm
690.000 mil :'í

440.000 mil 1

470.000 mil'!

398.000 mil

540.000 mil |

398.000 mil*

520.000 mil |

490.000 mili

MELHOR 
ATENDIMENTO

MELHOR 
PíltÇO

PAGAMOS 
MAIS PELO SEU USADO

VENDAS 
POR SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO

fRETE, 
EMPLACAMENTO E OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

PREÇO 
SUJEITO A ALTERAÇÃO DE MERCADO

Mercedes-Benz

600 SEL OKM 190 E 2.3 87

500 SE OKM 230(HID) 87

500 SL OKM 200 87

300 SE OKM 190 87

300 CE 74" OKM 500 SEC 86

300SL74" OKM 190 D 2.5 86

300 TE OKM 260 86

300 OKM 200 86

190 E 2.3 OKM 190 85

230 OKM 190 E 2.3 -16 85

500 OKM 250 83

190 OKM 500 SL 82

300 SE 92 280 82

300 91 280 SLC 78

200 89 280 76

190 89 350 SL 75

230 88 280 SL 68

300 88 280 SL 66

Mercedes-Benz
Assist. Técnica Show-Room

R. Min. Raul Fernandes, 43 Av. Prado Júnior, 145

(021)266-4481 (021)275-0997

AUTOMÓVEIS
MEIER TIJUCA COPACABANA

Rua Piauí, 72 - loja. B Rua Barão de Mesquita, 2061. D e E 1 Rua Min. Viveiros de Castro, 66 A

2S9-5545 264-7844 542-8343

GOL S 86 - Motor de voyago. GOL CL 1.6 91 — L
dul 92 atrasado. CR. 68 mi- gasolina revisado f
Ihões. Raul. Tel: 208-6616. cionária baixa kl

175.000.000,00 tn

GOLCL1.6 92-Exc.est. !ü_Ü

&"

GOL CL 89 - Álcool. Praia
mel bom estado Rev. c/Garan-
tio Promoção troca/financ. Tel.
295-8887.

ót preço quem vir com- GOL CL 1 6 93 — Prata G0L GL 18 90 — Cinza,

pra Tr. fac. R. J. Botâni- gas. 0Km. LIAN 541-1696 9as- 5 m' LIAN 541-1696.
co 514A 537-2613 286- Aberto sáb. dom feria- Abert0 Sáb/Dom/Feria-
0255. d0, do.

IPANEMA SL 93 OKM EFI
— Cinza peroliz. entr. ho-
je boa oport. passo fi-
nane. Ac. tr. R. J. Botâni-
co 514 A 537-2613
286-0255.

K
KADETT GSI CONV. do

92 — Branco compl _£ÜJi

gas 2.000km + garan-
tia ót pço DUPIN PBX

KADETT GS 91 - Cinza

gas. compl. (- teto) LIAN
541-1696 Aberto sáb.
dom. feriado.

KADETT TURIN 91
— Prata álcool 19.000

km ót est rev c/gar

DUPIN PBX: 266-

4041 537-4064.

CLASSIFICADOS JB - 580-5622
Anuncie por tolefono de 2" a
6* foira para todas os edições
ató às 18 h, paro as edições do
domingo e 2-' feira ató às 20 h

S4bododos8h

M

KADETT SL 92 —

Gas azul ot pço c/gar 266-4(M_í 537-4064
DUPIN 266-4041/

537-4064.

LAIKA1.6199Z-11.800Km
rodados, revisado, s/ proble-
mas, branco marfim. CrS 95

Milhões. Tel: 447-3263 Fauzi.

MONZA 84 2 P. - Prelo áI-
cool. Promoção troc_itin.ini:
Tel. 295-8887.

MONZA CLASSIC 87 4^"
álcool dourado completo bom
estado revisado promoção tro-
ca/financ. Tel: 295 8887,

MONZA CLASSIC 91/92
4p E.F.I gasolina vermelho met.
completo ótimo estado rev.
c/garantia promoção troca/fi
nane. Tel: 295-8887.

MONZA CLASSIC
88 — Álcool azul
compl 2 pts ót pco tre/
fin DUPIN 266-4041
537-4064.
CLASSIFICADOS JB - -580-5522

Anuncie por telefone de"7' a
6- foirn paro todos os edições
até às 18 h

§B_..;S.SíS?SSS._.. BS.íaSSíya«Bi*í*iM_.^S^RIII_l

. . .1 1 ... ... . ' . ..

1SÈÈIÈIÊÊ, Biwi ... 1:2 ¦ 
"g

Classificado Super Econômico
Com o Classificado Super Econômico JB é assim. Você paga

quase nada por um anúncio de até 15 palavras e vende de tudo.

Rapidinho. Inclusive aos domingos. Para anunciar você pode
escolher entre o Disque JB - 580-5522, as lojas de classificados

ou o serviço de maior eficiência e credibilidade do país: as

agências credenciadas dos Correios. No Rio, Grande Rio,

Baixada Fluminense e Niterói. Anuncie no Classificado Super

Econômico JB. Vender muito custa pouco.

Agora também nas agências credenciadas dos Correios.
Veja a relação das agências credenciadas dos Correios na página 2 do Caderno Classificados.

JORNAL DO BRASIL
Confiança, a gente bota no Correio.



CARRO E MOTO ^u,20. w . s

mercado _
M BI bb OFERTAS

M s M t:l È a R ml SELECIONADAS

Todas as ofertas sào

de agências associadas

à AAVURJ, onde você conta

com toda a garantia e

segurança de uma empresa

estabelecida. ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VEÍCULOS DO RIO DE JANEIRO PARA VOCÊ
MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL.

ALFA ROMEO

TI4 85 G AZUL H£T

APOLLO

5.000 PRC USÍ 266-1406

GL

GL i.l
GL l.í
GL 1.1

DEL REY
GHIA
GL
GL
GLX
GLX
GLX

91 G CINZA HEI
91 G CINZA
91 G PRATA
91 G CINZA
92 G UERDE «ET
92 A VERMELHO
90 G DOURADO
91 G PRATA MET
92 G VERMELHO
90 G DEGE
90 G CINZA
90 A BEGE
90 G DOURADO
91 G CINZA
91 G BEGE
91 G PRATA

199.000VAR.OPC.
2D0.UÜ0VAR.0PC.
20B.ODOyAR.OPC.
210.000VAR.0PC.
225.000VAR.0PC.
265.000VAS.0PC.
175.000VAR.aPC.
195.000VAS.0PC.
270.O0QVAR.0PC.
190.000COMPLETO
190.0DOCOMPLETO
190.000C0MPLET0
210.000COMPLETO
230.000COMPLETO
230.000VAR.0PC.
240.000COHPLETO

206-6105
372-0006
372-8G06
372-9731
494-2001
390-4791
2»4-',v,,i::
391-6315
591-6748
594-9297
714-6622
26Ó-51Í2
201-0995
234-9906
450-1434
450-2730

89 A CINZA 165.000CGMPLETO .
09 A DOURADO 152.00OVAR.0PC. í
04 A OURO HEI 78.000 VAR.DPC. C
85 A AZUL HET 02.000 VAR.DPC. 3
89 A AZUL MET 99.000 VAR.OPC. _
09 A VERHELHO 140.QÜ0VAR.0PC. 3
89 G VERDE 155.000VAR.0PC. '
84 A VERDE 68.000 VAR.OPC. 4
86 G CINZA 80.000 VAR.OPC. _
86 A CINZA HET 90.000 AR C0ND. 2
83 A AZUL HET. 110.000VAR.0PC. ,
88 A AZUL HET 110.UOOVAR.ÜPC. 2

2-1396
1-1839
'-1B71

C0H0D 4CC
C0H0D 4CC
C0MOD 4CC
C0H0D 4CC
C0H0D 4CC
C0M0D 4CC
C0H0D 4CC
COHOD 4CC
C0H0D 4CC
COHOD 4CC
COHOD 6CC
COHOD 6CC
COHOD 6CC
COHOD 6CC
COHOD 6CC
C0H0D0R0
DIPLOH 4CC
DIPLOM 4CC
DIPLOM 6CC
DIPLOM 6CC
DIPLOH 6CC
DIPLOMATA
L
SL
SL
SL

84 A PRETO
85 A VERDE
86 A BEOE MET
87 A AZUL
07 A CINZA HET
88 A BRANCO
88 A PRATA HET
BB A AZUL MET
89 G VERDE MET
90 A VERDE HET
85 A PRETD
86 A PRETO
89 A HARR.MET
89 A VERDE HET
89 G VINHO MET
84 G BRANCO
87 0 BEGE HET
89 A AZUL HET.
86 A CINZA
87 A CINZA HET
89 A CHUHBD
37 A PRETO
87 A CINZA HET
88 A AZUL HET
89 G AZUL
90 G MARRON

85.000 CDHPLETO
97.000 VAR.OPC.
105.000COHPLETO
125.000C0MPLET0
160.800C0HPLET0
135.000VAR.0PC.
Í52.000COMPLETO
160.000COHPLETO
175.00UCOMPLETO
Í95.800C0MPLET0
95.000 COMPLETO
133.700C0MPLET0
180.0D0C0MPLET0
1BB.80OC0MPLETO
195.000COHPLETO
71.980 VAR.BPC.
120.000C0MPLET0
172.000COHPLET0
119.000COMPLET0
15B.00QC0MPLET0
225.000C0MPLET0
135.0DOC0MPLETO
126.800VAR.GPC.
125.000VAR.0PC.
2ÍO.000COMPLETO
210.B00C0MPLET0

201-4545
390-3247
286-5017
264-8659
261-1948
J/.'-2247
264-1944
26.-Ó513
494-2001
242-2002
351-9403
264-6513
234-9906
5B1-8991
286-5017
264-2866
450-1573
452-1613
266-4499
270-4595
541-9297
372-6311
261-1948
248-5764
450-1463
261-1948

CHEVETTE

DL
DL
DL 1.6
DL 1.6
HATCII
HATCH
HATCH
HATCH
HATCH
HATCH ;;::
HATCH SL
JÚNIOR
JÚNIOR
JÚNIOR
JÚNIOR
JÚNIOR
JÚNIOR
JÚNIOR
JÚNIOR
JÚNIOR

SL
SL
SL
SL 1.6
SL 1.6
SL 1.6
SL 1.6
SL 1.6
SL l.i/S
SL 1.6/3
Sl 1.6/S
SLE
SLE

91 G PRATA
91 G HARRON
91 A VERDE
91 G CINZA
91 G VERHELHO
91 A PRATA
91 G PRETO
91 G BRANCO
9! A CINZA
91 G AZU. HET
91 G VERDE
91 G BRANCO
91 A PRATA
91 G MASSON
91 A VERMELHO
92 G BRANCC
91 G BRANCO
91 G MARRON
84 A BEGE
84 A BEGE
84 A CINZA
85 G PRATA
86 A VERDE
87 A VERMELHO
05 A AZUL MCT
92 G VERDE
92 G AZUL HET
92 G VERDE HET
93 G PRATA/OK
93 G CINZA
93 G PRATA/OK
93 G PRATA
93 G PRETO
93 G PRETO
34 A BRANCO
85 A PRETO
07 A PRETO
87 A PRETO
17 A BRANCO
87 A DOURADO
07 A VERDE HET
87 A PRETO
87 A VERMELHO
87 A AZUL MET
84 A BEGE
04 A HARRON
84 A AZUL
04 G PRETO
04 A BRANCO
85 A BRANCO
05 A PRATA
85 A PRATA HET
85 A BRANCO
85 A BEGE
86 A VERDE HET
86 A BEGE
86 A VERDE
86 A VERMELHO
86 A CINZA
86 A AZUL
C6 A DANÚBIO
86 A BEGE
86 A VERMELHO
04 A CINZA
86 A DOURADO
86 A CINZA
86 A AZUL HET
87 A PRETD
OB A AZUL
BB A VERM.MET
83 A PRATA
88 A AZUL MET
88 A BEGE
88 A VERMELHB
88 A AZUL MET
08 G BRANCO
88 A BRANCO
88 A VERMELHO
8B A BEGE
03 A BRANCO
8B A DOURADO
83 A VERMELHB
89 A CINZA
89 A VERDE
89 A VERDE MET
39 A BRANCO
89 A BRANCO
89 A BRANCO

89 A MARR^MET
89 A CINZA
89 A HARR.MET
89 A PRATA MET
89 A BRANCO
89 A PRETO
09 A BRANCO
89 A VERDE
89 G PRETO
90 A CINZA
90 G CINZA
90 A BRANCO
90 A BRANCO
90 G PRET0
86 A PRA, , MET
88 A PRATA MET
88 A VERHELHO
89 A PRETD
89 A HARR.MET.
88 A PRETO
39 A BEGE
90 A BEGE MET
89 A VERDE
90 G VERDE ME"
90 G PRETD
89 A PRATA
90 G VERDE HET
84 A BRANCO
85 A BRANCC
85 A PRATA
85 A BEGE
85 A BRANCO
35 3ECE
36 BEGE
:. BEGE
86 VERMELHO
86 MARRON
86 BRANCO

06 8RANC0

130.000VAR.0PC.
134.000VAR.0PC.
13-1.900VAR.0PC.
134.90OVAR.0PC.
135.000VAR.0PC.
136.500VftH.OPC.
l33.000VAR.OPC.
140.000VAR.OPC.
140.000VAS.OPC.
140.000VAS.OPC.
14t.000VAR.0PC.
145.000VAR.0PC.
H5.000VAR.OPC.
147.000VAR.DPC.
159.000VAR.8PC.
15O.000VAR.0PC.
149.000VAR.0PC.
149.00OVflS.OPC.
58.000 VAR.OPC.
60.000 VAR.OPC.
78.800 VAR.OPC.
81.008 VAR.OPC.
78.000 VAR.OPC.
88.000 VAR.DPC.
69.000 VAR.OPC.
123.50OVAR.0PC.
128.000VAR.OPC.
135.00OVAR.0PC.
127.000VAR.0PC.
140.00OVAR.0PC.
14O.000VAR.OPC.
144.00OVAR.0PC.
145.000VAR.0PC.
162.00DVAR.0PC.
70.000 VAR.OPC.
72.008 VAR.DPC.
87.980 VAR.OPC.
88.000 VAR.OPC.
89.000 VAR.OPC.
92.000 VAR.OPC.
97.000 VAR.OPC.
98.500 VAR.OPC.
104.800VAR.0PC.
91.000 VAR.OPC.
63.000 VAR.OPC.
67.000 VAR.OPC.
67.000 VAR.OPC.
68.800 VAR.OPC.
74.800 VAR.OPC.
72.000 VAR.OPC.
73.800 VAR.OPC.
75.000 VAR.OPC.
77.000 VAR.OPC.
70.888 VAR.OPC.
76.000 VAR.OPC.
78.000 VAR.BPC.
80.000 VAR.OPC.
80.000 VAR.OPC.
80.800 VAR.OPC.
02.500 VAR.OPC.
03.000 VAR.OPC.
85.000 VAR.OPC.
87.000 VAR.OPC.
88.000 VAR.OPC.
90.000 VAR.OPC.
90.000 VAR.OPC.
96.800 VAR.OPC.
82.000 VAR.OPC.
90.000 VAR.OPC.
95.000 VAR.OPC.
96.800 VAR.OPC.
97.908 VAR.OPC.
98.800 VAR.OPC.
98.000 VAR.DPC.
98.000 VAR.OPC.
98.000 VAR.OPC.
98.000 VAR.OPC.
98.800 VAR.OPC.
99.000 VAR.OPC.
102.500VAR.0PC.
105.000VAR.OPC.
105.BOOVAR.OPC.
98.000 VAR.OPC.
1O4.00OVAS.DPC.
104.000VAR.OPC.
105.000VAR.OPC.
Í07.000VA3.Ü7C.
108.0DOVAR.OPC.
103.000VflR.0PC.
108.800VAR.OPC.
ÜO.OOOAR COND.
115.000VAR.0PC.
115.00DVftR.0PC.
119.e00VAR.0PC.
il9.9DOVAR.0PC.
1Í9.900VAR.0PC.
12B.000VAR.0PC.
125.000VAR.0PC.
iOD.OOOVAR.OPC.
120.000VAR.OPC.
125.000VA3.0PC.
125.0DDVAR.0PC.
125.90OVftS.0PC.
75.000 VAR.OPC.
92.000 VAR.OPC.
98.800 VAR.OPC.
98.800 VAR.OPC.
98.008 VAR.OPC.
iOO.OOOVAS.OPC.
Ü4.000VAR.0PC.
Í26.000VAS.OPC.
98.800 VAR.OPC.
135.D0OVA3.0PC,
145.000VAR.OPC.
115.000VAS.OPC.
139.000VAR.0PC.
59.800 VAR.OPC,
60.080 VAR.OPC.
75.000 VAR.OPC.
7C.000 VAR.OPC.
79.900 VAR.OPC.
80.000 VAR.OPC.
70.000 VAR.OPC.
75.330 VAR.OPC.
75.000 VAR.OPC.
80.030 VAR.OPC.
31.500 víR.OPC.
32.900 VAR.OPC.

248-1192
357-1871
591-0181
591-0181
264-8659
273-3646
391-5611

•¦ 
'_¦,'

270-3392
270-3392
372-8B86
278-2047
391-8245
372-8806
24B-4119
266-0369
591-6748
591-6748
325-9223
452-1216
261-1948
270-4595
450-1434
270-3392
393-5724
273-3646
266-3347
591-6748
357-1B71
458-1839
325-8488
391-6315
494-2001
248-4119
390-3247
248-4813
264-2866
234-99D6
351-3762
390-2339
351-1791
452- 1235
591-0181
391-6315
581-5830
401-5447
401-5447
264-6513
351-3762
401-5447
248-5764
234-9906
372-8806
351-3762
390-7017
450-1434
266-5162
450-2063
261-1943
•152-1235

391-5611
351-3762
391-5611
398-5505
392-8922
289-3598
351-3762
357-1871
450-1839
541-3133
248-5764
264-6513
234-9y06
234-9906
234-9906
372-8806
450-2257
581-8991
372-8806
273-3646
541-9297
591-0181

23
266-5162
266-5162
:¦*: 

¦:_'>.'

150-225.-
r - , ,

254 !c3''
248-5764
393-6671
351-1791
391-8245
264-5680
591-0181
591-0181
390-2339
269-2444
581-5030
226-4841
390-4791
391-5611
591-OlBi
541-3133
264-1944
201-4545
264-1944
264-Í944
391 0315
39.~.,3!i
391-6315
719-4274
254-6513
J°'.-¦:.245
201-4545
391-6315
450-,.'514

390-4640
452-1010
450-7557
5-i-í.iS:
:.-2-";_
.'5-40-V.
450-25:4
450-2514
201-4545
273-2<64o
591-0181

MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL,

CIIEROKKE

LAREDO 92 D VERMELHO 31.000 PRC USI 206-7248

92 C PRATA Í34.0BOVAR.OPC. 266-3347
08 A BRANCO 93.000 VAR.OPC. 711-6500
90 G CINZA ÜO.OOOVAR.OPC. 248-4B13
90 A AZUL HET llfl.OOOVAS.OPC. 256-5982
92 G BRANCA 145.000VAR.0PC. 266-6098
89 A BRANCO 105.00OVAR.0PC. 372-9731

DEL REY

GHIA
GHIA
GHIA
GHIA
GHIA
GHIA 1.!
GHIA 2P
GL
GL

OURO
OUSO
OURO
OURO
PRATA

85 A HARRON
86 A DOURADO
06 A MARRON
90 G CINZA
90 A DOURAOO
90 O PRETO
80 A AZUL MET
86 ft CINZA
86 A BEGE
86 A BRANCO
86 A VERMELHO
88 A PRETO
89 A VINHO
39 A CINZA MET
86 fl PRATA
88 A AZUL HET
88 A BEGE HET
09 A DOURADO
84 A BRANCO
84 A DOURADO
84 A VERMELHO
84 A DOURADO
84 A CINZA

IOD.OOOVAR.OPC.
92.000 COMPLETO
92.000 VAR.OPC.
176.000COHPLETO
190.C0OCOMPLETO
190.0UOCOMPLETO
137.000VAR.OPC.
85.800 VAR.OPC.
09.000 VAR.OPC.
93.000 VAR.OPC.
95.000 VAR.OPC.
96.000 VAR.OPC.
115.000VAR.0PC.
130.000VAR.OPC.
90.000 VAR.OPC.
99.500 VAR.OPC.
115.000VAR.0PC.
120.000VAR.OPC.
64.000 VAR.OPC.
65.500 VAR.OPC.
69.500 COMPLETO
70.000 COMPLETO
79.000 VAR.OPC.

*_;ata
-.EEXLND
UEEKEND

87 A AZUL 92.800 VAR.OPC.
87 A BRANCO 95.000 VAR.OPC.
87 A BEGE i05.D0OVAR.OPC.
38 A BRANCO 110.OOOVAR.OPC.
08 A AZUL Í25.000VAR.0PC.
89 A VE3DE MET 140.000VAR.OPC.
91 G VERDE MET 220.000COMPLETO
83 A BEGE 103.0OOVflR.0PC.
91 G BRANCO 180.000VAR.OPC.
92 G VERDE MET 10.000 PRC USJ
92 G VERMELHO 210.000VAR.OPC.
93 A BRANCO/OK 227.G00VAR.0PC.

450-2063
581-5830
325-0488
393-6671
261-1948
261-1948
286-6105
288-0290
281-4348
234-9906
390-2339
269-2444
450-2257
391-6315
452-1613
273-3646
392-8922
234-9906
452-1216
450-2514
450-2514
594-9297
452-1396

264-2866
391-8245
577-6134
351-3737
226-4841
452-1010
591-6748
270-4595
717-9772
590-9001
541-9297
571-8771

ESCORT

i.D CONVER 90 A BRANCO 279.000C0MPLET0 458-1246
GHIA 84 A PRETO 85.900 VAR.OPC. 372-0406
GHIA 87 A AZUL MET 12Q.800COMPLETO 248-5764
GHIA 87 A AZUL 123.00QV.AS.0Pn. 450-2730
GHIA 37 A MARS.HET 13D.000C0MPLET0 581-8991
GHIA 1.0 89 G VINHO 105.000COMPLETO 281-4348
GL 86 A AZUL ÍOO.OOOVAR.OPC. 390-5505
Gl 87 A AZUL 105.000VAR.OPC. 390-3247
GL 87 A AZUL ÍOB.OOOVAR.OPC. 351-9403
GL 87 A CINZA MET UO.OOOVAR.OPC. 719-4346
GL 88 A VERHELHO UO.OOOVAR.OPC. 709-4520
GL 88 A VERDE HET 112.000VAR.0PC. 256-5982
GL 88 A AZUL 119.0OOVftR.0PC. 541-1696
GL 89 A CINZA MET 135.000VftR.0PC. 541-3133
GL 89 G AZUL 140.000VAR.0PC. 372-6311
0.. 90 G AZUL HET ÍOO.OOOVAR.OPC. 450-2514

90 A MARS.MET 165.000VAR.0PC. 577-6134
87 A VERDE 108.000VAR.OPC. 266-4499
c-7 (.- _:••¦;; :í7.nnovAS.OPC. 201-4545
89 A VERDE 150.000VAR.0PC. 493-7049
91 A CINZA MET 165.000+PRESTAC 286-6105
91 A AZUl ÍBO.OOOVAR.OPC. 289-3590
92 G PRETO 

 ¦ ¦

MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL,

CL
CL
CL 1.8
CL 1.8
CL l.B
CL 1.8
CL l.B
CL 1.8
CL 1.8
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1.6
CL-1080
CL-1000
CL-1000
CL-1000
CL-1000
CL-1000
CL-1000
CL-1000
CL-1O0O
CL-iOOO
FURGÃO
FURGÃO
GL
GL

GL
GL
GL 1.8
GL 1.0
GL 1.8
GL 1.8
GL 1.8
GL 1.8
GL 1.8
GL 1.8
GL 1.8
GL l.B
GL 1.8
OT
GTI

GL 1.6

GL l.B
GL 1.8
GL 1.0
GUARUJÁ
guasuja

L í.á

L 1.4

L 1.6

L 1.6

L 1.5

LX

X33

92 G VINHO

85 A PRETO
86 A PRETO
06 A BRANCO
86 G PRETO
86 A PRETO
87 A BRANCO
87 A VERDE

91 G DOURADO
93 A VERH./OK
93 G 8EGE/0X
33 A DOURADO
89 A BEGE
91 G PRATA
93 O PRATA

XR3
XR3
XR3 1.6
XS3 1.6
XR3 1.6
XR3 1.6
XR3 1.8
XS3 1.3
XS3 1.8
X33 1.3
XR3 1.8
X33 1.3
XR3 1.8
XS3 1.3
XR3 1.8
XR3 1.0 . ,
XR3 CONVER 86 A

199.000VAR.0PC. 281-4348
215.000COMPLETO 242-2002
78.000 VAR.OPC. 390-3247
85.000 VAR.OPC. 390-3247
91.300 VAR.OPC. 248-5764
95.800 VAR.OPC. 264-8659
98.800 VAR.OPC. 357-1871
ii3.O0OUAS.DPC. 577-1356
Ü9.000VAR.0PC. 452-1235

uv h AZUL MET 120.000VAR.OPC. 357-1871
90 G CINZA MET 150.000VAR.OPC. 577-6134" ' 

PRATA 145.O0OVAR.0PC. 391-5611
170.000VAR.OPC. 719-4346
216.000+PRESTAC 286-6105
315.000VAR.0PC. 205-1176
130.00OVAR.0PC. 493-7049
149.0OOVflR.OPC. 541-1696
194.00OVflR.OPC. 541-1696
285.000VAR.OPC. 248-1192

'3 G PSETO/OK 3i5.00OVAR.0PC. 248-1192
90 G PRATA MET 155.000AR COND. 273-3646
84 A VERMELHO 85.800 VAR.OPC. 393-5724
35 A PRETO 95.000 VAR.OPC. 391-2270
86 A PRATA UO.OOOVAR.OPC. 201-0995
86 A PSETO HO.OOOCOMPLETO 450-1573
85 A HINERAL 115.000COMPLETO 450-1573
86 A VERHELHO 120.000COMPLETO 357-1871
86 A PRETO 125.000C3MPLET0 450-2257
87 A CINZA 128.000COMPLETO 351-9403
87 A VERMELHO 130.O0OC0HPLET0 719-4274
87 A BRANCO 140.000COMPLETO 717-9772
87 A BRANCO 143.8D0C0HPLET8 450-2514
33 A AZUL 155.000COMPLETO 357-1871
88 A AHASELO 165.000VAR.OPC. 594-9297
09 A AZUL. MET 165.000COMPLETO 390-7592
89 A AZUL ióB.OOOCOHPLElO 351-9403
89 A VERMELHO 175.000COMPLETO 450-1463
89 A VtRMELHO 179.800C0MPLET0 273-3644
8'' A CINZA HET 179.000CDMPLETO 273-3646
89 A VERMELHO 180.000COMPLETO 201-0995
91 G CINZA 255.000COMPLETO 494-2001
91 G BRANCO 255.000COMPLETO 256-5982

2B4.0DOVflR.0PC. 264-56B0
350.000COMPLETO 226-3855
35O.0OOCOMPLET0 264-0035
145.000C0MPLET0 390-4791

83 A VERMELHO Í63.000COMPLETO 264-1944
89 A CINZA 175.B00C0MPLET0 717-9772
09 A BRANCO 180.000C0MPLET0 390-4791
89 A AZUL 208.000COMPLETO 452-1010
89 A VERMELHO 210.QDOC0MPLETO 372-9731
90 8 CINZA Í98.000COMPLETO 450-1246

240.000COMPLETO 372-9731
260.000COMPLETO 392-8922
285.000COMPLET0 264-1944
280.000C0MPLET0 289-3598
235.000COKPLETO 264-1944
290.000COHPLETO 390-4791
350.0OOVAR.0PC. 390-4791
145.000COMPLETO 450-1573

S H./VOYAG

STAR

STAR 1.8

91 G BRANCO
92 G BRANCO
92 G LUNAR
92 A BRANCO
92 G VERDE HET
92 G BRANCO
93 G AZUL/OK
93 G BEGE
93 G PRATA
93 G PRATA/OK
93 A CINZA/OK
93 G CINZA/OK
90 G BEGE
91 G AZUL
91 G HARRON
92 G AZUL HET
92 G AZUL HET
93 A BRANCO
93 A BRANCO/OK
90 G BRANCO
91 G PRATA
91 fl BEGE HET
91 G BRANCO
92 G BEGE
92 G PRETO
92 G BRANCO
92 G PRETO
92 G PRETD

92 G BEOE MET
92 G PRATA/OK
93 G BEGE/OK
93 G AZUL/OK
93 G DEGE/OK
93 G BRANCO/OK
93 G CINZA/OK
93 G CINZA/OK
93 G BRANCO/OK
93 G PRATA/OK
93 G BEGE
93 G BEGE/OK
93 G BRftNCO/ÚK
93 fl BEGE/OK
93 G BEGE/OK
87 fl BRANCO
80 fl BRANCD
89 A PRATA
90 G VERDE MET
91 A PRETO
91 G VERHELHO
91 G VERMELHO
92 G VERDE
93 G PRETO/OK
93 G PRATA/OK
89 fl PRATA
98 G BRANCO
90 G AZUL
90 G VERH.MET.
90 G PRETO
90 G CINZA
90 G BEGE HET
91 G BRANCO
91 G PRATA
92 G PRATA
92 G CINZA
85 A VERMELHO
89 G AZUL
89 G AZUL HET
91 G AZUL
92 G CINZA

92 G CINZA
92 G VERMELHO
88 ft PRETO
90 G VERDE
90 G PRATA
90 G VERHELHO
90 A VERHELHO
91 G NIHBUS
92 G VERHELHO
92 G CINZA
84 A PRATA
86 G VERDE MET
87 A PRETO
85 A CHAHPAGNE
86 fl VERDE HET
86 fl BEGE
89 G VERHELHO
89 A BRANCO

UO.OOOVAR.OPC.

160.000VAR.0PC.

170.000VA3.0PC.

17B.800VAR.0PC.
1G5.000VAR.OPC.

209.000VAR.OPC.

192.000VA3.0PC.

198.000VAR.0PC.

199.0OOVAR.OPC.
200.OO0VAR.0PC.

240.734VAR.0PC.

250.000VAR.OPC.

UO.OOOVAR.OPC.
170.000VAR.OPC.

17B.O0OVflR.0PC.

210.000VflR.0PC.

220.000VAR.0PC.

205.600VAR.OPC.

238.0B0VAR.0PC.

UO.OOOVAR.OPC.

145.0QOVAR.0PC.

158.000VAR.0PC.

UO.OOOVAR.OPC.

155.000VAR.0PC.

170.00UVAR.OPC.

175.D00VAR.aPC.

175.000VAR.0PC.

170.000VAR.0PC.

17B.000VA3.0PC.

190.O00VAR.0PC.

205.OOOVflR.OPC.

140.000+PRESTAC

160.000VflR.OPC.

U5.000VAR.0PC.

165.000VAR.OPC.

U5.111VAR.0PC.
169.0a0VAR.0PC.

170.000VAR.0PC.

172.000VA3.0PC.

Í72.000VAR.0PC.

174.000VAR.OPC.

148.000VAR.0PC.

15i.0OOVAR.0PC.

105.000VAR.0PC.

130.000VAR.OPC.

145.000VAR.0PC.

189.8OOVflS.0PC.

120.000*PRESTAC

198.B00VAR.0PC.

205.00OVAR.0PC.

220.000VAR.0PC.

250.000VAR.OPC.

292.O0OVAR.0PC.

UO.OOOVAR.OPC.

145.000VAS.OPC.

145.00OVAR.0PC.

150.00OVA3.0PC.

150.000VAR.OPC.

158.000COHPLETO

162.000VAR.0PC.

UO.OOOVAR.OPC.

185.000VAR.0PC.

20fl.OOOVAR.0PC.

225.000VAR.0PC.

95.50C VAR.OPC.

220.T30OCOMPLET0

220.000COMPLETO

285.0O0C0MPLETO

33D.00OC0MPLETO

340.000C0MPLETO

35O.OOOC0HPLETO

160.000C0MPLET0

200.000COMPLETO

2O5.O0OVAR.0PC.

210.000COMPLETO

240.000COMPLETO

250.000C0MPLETO

290.000C0MPLET0

298.0D0C0MPLET0

66.000 VAR.OPC.
99.000 VAR.OPC.
115.000VAR.0PC.

82.000 VAR.OPC.
88.080 VAR.OPC.
79.000 VAR.DPC.

150.000VAR.0PC.

135.000VAR.0PC.

450-1839

325-84B8

734-1272

286-6715

264-0035

248-4119

288-0290

226-3B55

234-3234
571-8771

241-1447

622-2211

398-4640

719-4274

390-4791

372-9731

719-4346

264-2866

205-1176

278-2047

266-4499

286-6105

701-5754

709-4520

286-90B0

714-6622

714-6622

351-9403

293-2000

391-4528

286-6105

714-6622

701-5754

714-6622

717-9772

241-1447

226-3855

714-6622

234-3234

571-8771

286-6105
622-2211

622-2211

266-5162

24B-4U9

391-4528

248-4119

325-9223

234-3234

571-8771

325-9223

622-2211
622-2211

261-0378

246-4336

390-4640

719-4346

289-3598

294-7994

266-0369

390-4791

270-4595

256-5982

452-1396

273-3646

266-6098

541-9297

294-7994

494-2001

273-2163

325-9223

450-2730

325-9223

259-9145

717-9772

372-9731

256-5982

273-2163

273-2163

293-7097

293-7097

372-2247

541-9297

594-9297

286-6105

248-4813

452-1613

MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL.

SL 2.0
SL 4P
SL EFI

SLE
SLE
GLE Í.8
SLE 1.8
SLE 1.0
SLE 1.8
SLE 1.8
SLE 1.8 2P
GLE 1.8 4P
SLE 2.0 2P
SLE 2.0 2P
SLE 2.0 2P
SLE 2.0 2?
SLE 2.0 4P
SLE 2.0 4P
SLE 2.0 4P
SLE 2.0 4P
SLE 2P
SLE-2.0
SLE-2.0
SLE-2.0
SLE-2.0
SLE-2.0
SLE-2.0
SLE-2.0
SLE-4P
SLE-4P
SLE-41
SLE-4P
5LE-4?

B7 A VERHELHO
84 A VERDE HET
06 A CINZA HET
07 A BRANCO
80 A P3ETB
OB A VERMELHO
B9 A PRATA
89 A PRATA
09 G HARRON
89 A VINHO
89 A PRATA
90 G AZUL HET
91 G PRATA
92 G CINZA

92 G PRATA MET
91 G PRATA
92 A PRETO

84 A BRANCO
84 A VERMELHO
85 G PRETO
85 A CHAMPAGNE
86 A MARRBN
36 A HARS.HET
87 A BRANCO
87 G BRANCO
88 A CINZA
89 A VERDE
90 G AZUL MCT
90 A BRANCO
90 A VERMELHO
91 G PSATA MET
92 G VERDE
92 G VERHELHO
92 G VESDE MET

84 A CHAMPAGNE
86 A VESDE MET
89 fl PRATA
90 fl HARRON
91 A CIPRIUS
87 ft PRETO

88 A AZUL HET
87 A VERMELHO
89 G CINZA HET
39 A AZUL
90 G AZUL MET

87 A VINHO MET
90 A VERDE
91 G AZUL
92 G PRATA MET
91 A VESDE MET
87 A AZUL HET
87 A PRETO

89 G BRANCO
89 A CINZA
90 G BRANCO
90 G AZUL MET
91 G AZUL HET
86 A PRETO
90 G VESMELHG
90 A PRETO
91 G DRAVA
92 G AZUL MET

125.000C0HPL2.0
90.000 VAR.DPC.
ÍOO.OOOVAR.OPC.
130.000VAR.OPC.
126.B00VAR.0PC.
130.000AR COND.
145.O00VAR.0PC.
145.Oa0VAR.0PC.
155.000VftR.0PC.
ÜO.OOOAR COND.
160.00aVAR.0PC.
145.000VAR.OPC.
23O.O0OVAR.0PC.
300.000AR + DH
339.000C0MPLET0
280.000AR +'DH
35O.000AR < DH
00.000 VAR.OPC.
105.000COHPLETO
90.000 VAR.OPC.
95.000 VAR.OPC.
119.000VAf_.0PC.
15O.O00VAft.0PC.
135.000AR COND.
Í35.OOOVAR.0PC.
155.000VAR.DPC.
170.000VA3.0PC.
198.000VAB.OPC.
200.000VAR.OPC.
210.000VflR.0PC.
320.000COHPLETO
275.0D0VAR.0PC.
365.OD0C0HPLETO
365.000C0MPLET0
82.000 VAR.OPC.
119.000VAR.0PC.
Í83.000C0HPLET0
20O.OO0VftR.0PC.
285.000VAR.OPC.
157.000VAR.0PC.
U5.0O0C0HPLETO
157.000VAR.0PC.
18Q.0O0C0HPLETO
1B9.000C0HPLET0
225.000COHPLETO
145.000COHPLETO
225.OO0C0MPLETO
325.000COHPLETO
37D.000C0HPLET0
310.000C0MPLET0
Í37.000VAR.OPC.
UO.OOOVAR.OPC.
105.000VAR.OPC.
195.000COHPLETO
218.000C0HPLET0
22O.0O0C0MPLET0
3Í0.000C0MPLET0
124.000COHPLETO
220.000C0HPLET0
220.800COHPLETO
305.OO0C0HPLET0
350.OOOVAR.0PC.

226-4841
390-7592
351-3762
372-2247
264-2866
325-0488
711-6500
293-2000
701-5754
201-0995
264-56B0
266-0369
284-9643
266-6098
266-4499
205-1176
390-7592
351-3762
711-3153
372-6311
393-5724
351-1791
450-2063
719-4274
452-1613
719-4274
711-6500
5B1-8991
351-1791
264-0035
701-5754
248-1192
205-1176
264-0035
393-5724
351-3/37
351-1791
264-5680
351-3737
248-4119
266-4499
248-4119
710-5347
201-4545
286-5017
286-5817
266-6090
266-6098
266-4499
286-7248
452-1235
450-1839
391-8245
391-4528
577-1356
734-1272
273-4294
270-4595
205-1176
2B6-6715
266-0369
286-9080

MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL,

CL l.í
CL l.í
CL 1.1

OURO
OURO
OURO
OURO
PRftTA
PRATA

89 AZUL 125.000VftR
91 BRANCO 145.000VAR
92 fl VERMELHO 165.000VAR
92 BRANCO 179.000VAR
93 PRETO/OK 

92 MONTANA

93 PRATA/OK

90 BRANCO
90 DOURADO

1G5.000VAR
190.000VAR
210.000VAR
120.0DOVAR
145.000VAR

90 G VERDE MET 140.000VAR

OPC. 734-1272
OPC. 452-1209
OPC. 260-8398
OPC. 226-3855
OPC. 734-1272
OPC. 256-5902
OPC. 734-1272
OPC. 719-4274
OPC. 450-2063
OPC. 501-S991

92 BEGE MET 400.000COMPLETO 541-0111
93 PRETO/OK 470.000COHPLETO 450-1246
93 VERH./OK 470.0D0C0MPLET0 45D-1246
93 PRATA/OK 470.000COMPLETO 450-1246
92 VERMELHO 360.0D0C0HPLET0 493-7049
93 PRATA/OK 440.000VAR.OPC. 288-0290

91 G PRATA 195.0OOVAR.0PC. 248-1192
92 G CINZA MET 245.CBOVAR.0PC. 264-4513
91 A VERDE 210.000VAR.OPC. 266-6098
92 G AZUL/OK 278.00OVAR.0PC. 270-4595
90 A VERMELHO 175.000VflR.0PC. 273-4294

SL 1.8
SL 1.8
SL EFI
SL EFI

91 G CINZA
92 G PRETO
92 G BRANCO
87 A AZUL

90 A PRATA
90 G CARIBE
90 G VERHELHO
91 G VIHHO
91 A VERH.MET,
91 G CINZA
91 G PRETO

X33 CONVÉS 87 A VERMELHO 145.000C0MPLET0 494-2001
XR3 CONVER 87 A AZUL HET 200.000VAR.OPC. 205-6742
Xí.3 CONVÉS 87 A BRANCO 2O5.00OC0MPLET0 450-1573

._. CONVER 88 A BRANCO 195.000COMPLETO 266-5162
XR3 CONVÉS 88 A VERMELHO 260.000CDMPLETO 392-8922
XS3 CONVER 90 A CINZA 32D.00DCOHPLETO 372-9731
XR3 CONVÉS 90 O CINZA
X33 CONVER 92 G BRANCO
X,.j CONV.:! 92 G BEGE
XR3 CONVER 92 G PRATA
X33 CONVÉS 92 G NEVADA

320.000COMPLETO 577-6134
375.000VAR.OPC. 493-7049
48Ü.000C0MPLET0 452-1209
570.0DOCOMPLETO 392-8922
600.00DC0MPLET0 289-3598

90 A PRATA
91 G VINHO
90 G CINZA
90 G VERMELHO
90 G BRANCO
90 G BRANCO
90 G CINZA HET
91 G BEGE MET
91 G PRATA
91 G PRATA
91 G PRETO
91 G CINZA
91 G VERDE MET
91 G PRATA
91 G VERHELHO
91 G CINZA
92 G CINZA
92 G AZUL

89 G PRETO
B9 G HARR.MET
91 G CINZA
91 G MARRON
91 G AZUL MET.
91 G VESDE
91 ft GRAFITE
92 G AZUL
93 G VERDE/OK
91 G PRftTA

260.000VAR.0PC.
330.000COMPLETO
165.000VAR.OPC.
175.0D0VAR.5PC.
175.000VAR.0PC.
1B5.000VAR.OPC.
190.000VAR.0PC.
190.0DOAR COND.
195.O0OVAR.0PC.
195.000VAR.0PC.
205.000VAR.0PC.
205.000VAR.OPC.
205.800VAR.OPC.
210.000VAR.OPC.
193.000VAR.DPC.
198.0BOVAR.OPC.
230.000VAR.OPC.
243.00OVA3.0PC.
179.000VAR.0PC.
190.00OVAR.0PC.
225.000VAR.0PC.
24O.O0OVAR.0PC.
255.000C0MPLET0
260.O0OC0MPLET0
27O.OOOVAR.0PC.
330.000COHPLETO
340.000C0MPLET0
210.0DOVAR.OPC.

450-1573
450-1463
393-4471
286-7597
390-4640
351-1791
351-1791
242-2082
261-0378
270-3392
281-4348
264-0035
226-4841
711-6500
266-4499
714-6622
450-1839
27A-2047
452-1613
452-1235
248-1192
719-4274
494-2881
450-1463
392-8922
226-3855
285-1176
248-1192

KAWASAKI

NINJA OX 1 90 G PRETO 11.500 PRC USÍ 261-0378

CLIPPER
CLIPPER
CLIPPER

89 ft BRANCO
89 G BRANCO
89 G BRANCO
89 G BRANCO
91 G BRANCO
91 G BEGE
91 G BRANCO
93 G BRANCO/OK
93 G BEGE/OK
93 G AZUL/OK

115.000VAR.0PC.
131.000AR CDND.
13i.000VftR.0PC.
iO5.OOOVftR.0PC.
135.000VAR.0PC.
135.000VAR.OPC.
150.00OVAR.0PC.
210.OOOVAR.OPC.
210.O00VAR.0PC.
24B.639VAR.0PC.

201-0995
266-1466
266-1466
450-1246
261-0378
261-0378
452-1209
622-2211
622-2211
241-1447

FIORINO

rüRCAO"dSGAii

PICK-UP
PICK-UP

36 A BRANCO 67.000 VAR.OPC. 390-4791
91 O BEGE 130.00OVftR.0PC. 391-6315
90 A BRANCO iiO.ODOVAR.OPC. 701-5754
93 G AZUL HET 195.000VAS.OPC. 286-4045

1600 86 G BRANCO 60.000 VAR.OPC. 325-9223.
.:•;, ..¦' '• ••• VAS.OPC. 450-1839
SEDAN 86 A BEuE 65.000 VAR.OPC. 294-7994

04 A CINZA
84 A VERDE MET
85 A PRATA
85 A BECE
B6 A CINZA
88 A BRANCO
08 A BRANCO
89 A SEGE
89 A BRANCO
8? A BRANCO
89 A BRANCO
09 A BEGE MET
89 A BSANCO
89 A PRETO
89 A PRATA
90 A BEGE
90 A BSANCO
90 G CINZA
90 G âUAR-ZO
'O G 

'-'SATÃ

91 A AZUL
91 A BSANCO
'1 G BEGE
91 C VERDE

65.000 VAR.l
72.000 VAS.Í
72.COC VAR.t-¦ 

m ':%..í
80.000 VAR.t
00.OCO VA3.C
109.000VAR.C
iiO.DOOVAR.t
125.800VAR.Í
126.C00VAR.Í
123.800VAR..
130.00BVAR.Í
130.000VAR..
13Õ.C0OVA3.C
135.000VAR.Í
Í4O.00OVAR.C
Í25.000VAR.C
123.990VAS.C
145.0G0VAR.C
15\_Y,ÜVAR.C
;.',?.C.OViS.i
145.LOUVAS..
'.-Í.GCjVAR.C

:40.jcdví-,'.C
140.0GÜVAR.Í

264-8659
452-1396
452-1396
577-1356
270-4595
390-5505
450-2730
351-3737
248-5764
393-6671
226-4B41
201-0995
269-2444
710-5347
541-9297
450-2063
390-2339
264-2866
450-2730
22o-404.
264-5630
286-4045
391-5611
325-9223
450-1839

05 G DOURADO
86 A HARRON
86 A PRATA
86 G AZUL
B7 A AZUL

79.000 VAR.OPC
79,000 VAR.DPC
85.000 VAR.OPC
88.800 VAS.OPC
92.000 VAR.OPC

-3 A AZUL HET ÍOO.OOOVAR.OPC
88 A PRET8 106.000VAR.0PC
89 A HARR.MET 100.SOOVAR.OPC
89 A PRET8 liO.BOOVAR.OPC
89 A PRATA MET iiO.ODOVAR.OPC

264-6513
264-0035
372-0406
246-4336
2S1-4348
351-1791
711-6500
351-3737
270-4595
264-6513
268-8398
270-3392

OPALA

COMOD 4CC 34
COMOD 4CC 86
COMODORO 8S
DIPLOH 4CC 05
DIPLOM 6CC 07
DIPLOM 6CC 37
DIPLOH 6CC 87
DIPLOM 6CC 88
DIPLOM 6CC 89
DIPLOH 6CC 90
DIPLOM 6CC 90
DIPLOMATA 87
DIPLOHATft 89
SL
SL 4P

CL 1.1
CL i.l
CL l.[
CL l.í
CLUB

90

ft VERDE MET
fl VERMELHO
A AZUL
A LUNAR
A AZUL HET
A PRETO
A PRETO
A PRETO
A CINZA HET
A PRETO
G PRETD
A PRETO
A VEROE MET
G CINZA
G CINZA MET

74.900 VAR.OPC.
85.000 AR COND.
UO.OOOCOHPLETO
U5.000VAR.0PC.
145.000COHPLE10
i55.000VAS.DPC.
158.000VAR.0PC.
Í95.000VAR.0PC.
195.OO0C0HPLETD
265.000C0HPLET0
265.000COHPLETO
122.000COHPLETO
195.000C0HPLET0
170.000COHPLETO
130.000VAR.0PC.

372-0406
325-84B8
450-1839
581-5030
286-5817
234-3234
571-8771
234-3234
286-5017
450-1463
450-1463
450-1246
266-3347
270-3392
390-7817

9 G CINZA MET
9 G PRATA
9 A AZUL

G AZUL MET
7 A BEGE
í G PRATA

G BRANCO
O G AZUL
i A PRATA
í G A CONFIS.
3 G AZUL/OK
9 A PRATA HET
7 fl BRANCO
3 G VERM./OX
3 G ALEGANCE
3 G VERH./OK
9 A PRETO
3 A BEGE/OK
5 A VERMELHO
5 A VERDE HET

150.000VAR.OPC.
168.300VAR.OPC.
170.0n0VAR.0PC.
169.0OOVflR.0PC.
130.000VflR.0PC.
188.000Vfl3.0PC.
195.000VAR.OPC.
195.000VA3.0PC.
225.0O0VAR.0PC.
248.000AR COND.
280.000VAR.OPC.
ÍOO.OOOVAR.OPC.
120.OOOVAR.0PC.
338.0OOVAR.0PC.
343.716VAR.0PC.
377.a00VAR.0PC.
175.0O0VAR.0PC.
389.154VAR.0PC.
95.000 VAR.OPC.
ÍOO.OOOVAR.OPC.
ÜO.OOOAR COND.

PASSAT

GLS 85 G AZUL
GTS 84 A VESDE
IRAQUIANO 07 G VINHO
LS 84 A BEGE
POINTEB 06 A VESMELHO
POINTER 39 A PRATA/OK
VILLAGE B4 A BSANCO

PRÊMIO

CS 85 A CINZA
CS 86 A CINZA
CS 86 A BRANCC
CS 87 A BEGE
CS 38 A BRANCO
CS 90 G FE!. IX
CS 1.5 85 A PRETO
CSL 89 A VERMELHO
CSL 09 A VERDE
CSL 98 G PRETO
CSL 91 G VERDE
CSL 91 G VINHO
CSL 92 A VERMELHO
86 A BRANCC
88 A BEGE
89 A CINZA

SL 89 A VERDE

TOYOTA

PASEO 92 G BRANCO

88 A VERHELHO
89 A VERMELHO
85 A BRANCO
B5 A BEGE
B6 A VERMELHO
86 A BEGE
87 A PRETO
89 fl VERMELHO
90 A BEGE HET
90 G AZUL
91 G VERMELHO
93 G AZUL HET
86 A BRANCO
91 G VERHELHO
91 G BRANCO
91 G CINZA
91 G CINZA
92 G PRATA

92 G VERMELHO
92 G VESDE

92 G CINZA
92 8 VERDE HET
93 G VERDE
93 G VERDE
93 G ARGEN/OK
93 G VERDE
93 G AZUL
93 G CINZA/OK
93 G VERDE
93 G VERDE/OK
91 G BRANCO
91 G CINZA HET
91 G BRANCO
91 G BRANCO
93 G VERDE/OK
93 G AZUL/OK
93 G PRETO
85 A BEGE
85 A BRANCO
37 A BRANCO
88 ft VERDE HET
88 A BRANCO
08 A VERDE MET
89 A CINZA
89 G CINZA
90 G GUARUJÁ
91 G CINZA
88 A BRANCO
91 G VERDE MET

30.000 PRC USÍ 206-7241

CS 1500
CSL 4P
MILLE
MILLE
HILLE
HILLE
MILLE
HILLE
MILLE
MILLE
MILLE
MILLE
HILLE
HILLE
MILLE
MILLE
MILLE
MILLE
MILLE
HILLE
MILLE BRIO
HILLE BRIO
MILLE BRIO
MILLE BRIO
MILLE ELET
HILLE ELET
HILLE ELET
S

Í25.000VAR.OPC.
UO.OOOCOHPLETO
70.000 VAR.OPC.
82.000 VAR.OPC.
85.000 VAR.OPC.
98.000 VAR.OPC.
9B.OD0 VAR.OPC.
120.000VAR.0PC.
13fl.80OVAR.0PC.
140.000VAR.OPC.
145.000VAR.OPC.
205.OOOVflR.OPC.
85.000 VAR.OPC.
U5.000VAR.0PC.
12D.00QVAR.0PC.
130.000COHPLETO
139.000VAR.0PC.
145.000VAR.0PC.
145.000C0HPLET0
144.000VAR.0PC.
14fl.D0DVflR.0PC.
15D.00DVAR.0PC.
155.000VAR.0PC.
i60.oaovAR.apc.
162.000VAR.0PC.
Í63.000VAR.0PC.
165.00DVAR.OPC.
165.800COMPLETO
ÍOB.OOOVAR.OPC.
1B9.000VAR.OPC.
12fl.0a0VAR.0PC.
129.000VAR.OPC.
139.000VAR.0PC.
148.000VAR.OPC.
158.000+PRESTAC
174.000C0MPLET0
174.0D0C0MPLETO
80.000 VAR.OPC.
86.500 VAR.OPC.
92.000 VAR.OPC.
95.000 VAR.OPC.
95.000 VAR.OPC.
ÍOO.OOOVAR.OPC.
105.000VAR.0PC.
UO.OOOVAR.OPC.
i35.000VAR.0PC.
144.000VAR.OPC.
UO.OOOVAR.OPC.
150.000VAR.OPC.

450-1434
391-5611
5B1-5030
393-5724
226-6990
24B-4119
201-4545
390-7592
206-6715
273-21^3
2B4-96i3
226-6990
450-1573
709-4520
286-4045
286-4045
244-5600
246-4336
734-1272
226-3855
541-1494
541-0111
709-4520
273-4294
541-3133
270-2047
273-4294
2B6-6715
273-4294
714-6622
286-7597
390-2339
226-3855
541-1696
45D-2257
493-7049
493-7049
391-2270
57/-1555
293-70«7
719-4346
390-2339
351-3737
719-4346
205-6742
204-9643
541-1696
541-1694
734-1272

VERSAILLES

92 PRATA

92 AZUL
92 PRETO"2 

VEP.DUN

330.000COMPLETO 719-4346
388.000COMPLETO 278-2047
330.DOOI.OMPLETO 206-7248
335.0Ü0CÜMPLETO 266-1466

GL 2.0 93 G CINZA/OK 445.000VAR.OPC. 493-7049 
'«

VERONA

GLX 1.8 90

GLX l.B 91

GLX l.B 91

GLX l.B 92

GLX 1.8 92

LX 98
LX 91

190.000VAR.OPC.

212.B0ÜC0MPLET0

21.2.800COMPLETO

288.BD0C0HPLET0
355.000CUMPLErO

UO.OOOVAR.OPC.

175.000VAR.OPC.

185.00DVAR.0PC.

T 190.000VAR.0PC.

295.000COHPLETO

259-9145

359-9866

359-9866

359-9866

591-4748

269-2444

711-3153

270-3392

719-4346

541-3133

79.000 AR COND. _
65.990 VAR.OPC. 2

95.000 COHPLETO 4
69.000 VAR.OPC. 2
93.000 VAR.OPC. 2

20.000 PRC USS 5
84.000 VAR.OPC. 2

78.000 VAR.OPC. .

85.000 VAR.OPC. .

87.000 VAR.OPC. .
114.00OVAR.0PC. 5

ÍOO.OOOVAR.OPC. .

145.000VAR.0PC. 2

89.500 VAR.OPC. _

135.000VAR.OPC. 3

139.000C0HPLET0 E

9.200 PRC USI 2
170.000VAR.OPC. 7

19D.000VAR.0PC. 2

252.0O0C0HPLEID 2

02.000 VAR.OPC. 3
UO.OOOVAR.OPC. 7

122.000VAR.0PC. 3

134.QOOVAR.0PC. 2

MONZA

BARCELCNA .
CLASSIC E
CLASSIC £
CLASSIC E
CLASSIC f
CLASSIC E
CLASSIC .
CLASSIC 5
CLASSIC 2. .
CLASSIC 2. .
CLASSIC 2P 5
CLASSIC 4? 8
CLASSIC 4P E
CLASSIC 4P 8
CLASSIC 4P 6
CLASSIC 4P 9
CLASSIC 4P 9
CLASSIC AU 9
CLASSIC EF 9
CLASSIC EF 9
CLASSIC EF 9
CLASSIC EF 9
CLASSIC SE B
CLASSIC SE B
CLASSIC SE 9

classic o: ?
hatch sle 8

LOJISTAS PARTICIPEM

PRATA
VERDE HET
BRANCO
VERDE
AZUL
CINZA
VINHO
AZUL
AZUL HET
VERMELHO
VERHELHO
OURO
PRATA
PRETO
PRATA
PRETO
AZUL
AZUL MET
PRETO
VINHO HET
VINHO
PRETO
VERDE
AZUL
455L MET
AZUL
AZUL

340.000COHPLETO
145.000COHPLETO
150.0D0C0MPLET0
170.000COMPLETO
Í75.O00C0HPLET0
185.000COMPLETO
2B0.O0OC0MPLETO
4Í2.00DC0MPLET0
24O.O00C0MPLETO
295.000VAR.OPC.
229.000COMPLETO
127.00OC0MPLET0
139.000C0HPLET0
145.00QC0HPLET0
210.0Q0C3MPLET0
21G.0OOCOMPLET0
235.000C0MPLET0
37O.0OOC0MPLETB
270.000COMPLETO
2oa.oaavAR.opc.
250.00OC0MPLET0
400.000COMPLETO
150.000C0MPLET0
195.O0OC0HPLET0
385.00OVAR.0PC.
339.OGOC0MPLET0
HO.OOOCOMPLETO

278-2047
452-1613
541-0111
390-4640
594-9297
242-2002
450-1463
270-2047
286-9080
452-1209
266-4499
393-6671
281-4348
266-0369
205-1176
266-3347
266-0369
541-0111
541-0111
242-2002
294-7994
266-6098
709-4520
709-4520
7—-45=4

¦¦:.- .74.;

205-6742

06 A PRETO
91 G AZUL MET
86 A BRANCO
89 A CINZA HET
09 A CINZA
89 6 CINZA MET
38 A AZUL MET
89 A CINZA MET
91 ft VERDE MET
87 G PRATA HET
89 A CINZA
91 G PRATA
91 G PRATA
88 A AZUL MET
90 A BRANCO

120.000VAR.0PC. E
230.000VAR.OPC. 2
68.000 VAR.OPC. E
200.0OOftR + DH 2
220.O0OC0MPLET0 7
225.000C0HPLET0 2
175.000C0HPLET0 Z
225.000C0HPLET0 2
23B.O0OAR + DH 2
165.000VAR.0PC. 2
200.000COHPLETO 2
365.000C0MPLET0 2
370.OO0C0HPLETO 5
190.000COHPLÉTO 2
260.000COHPLETO 3

CL
.CL
CL 1.0
CL 1.8
CL-2000
CL-2O0O
CL-2000 4?
CS
CS

GL 1.8
GL 2000
GL 4P
GLS
GLS
GLS 2.00D
GLS 2000 2
GLS 2P
GLS 4P
GLS 4P
GLS 4P
GLS 4P
GLS AUTOHA

A VERDE
A BEGE
A CINZA
A AZUL

9 G VERMELHO
O O VERDE
O G PRATA
¦3 G PRETO

G PRATA
A PRATA
G CINZA HET

9 A CINZA
A BRANCO

7 G BISCAIA
A VERDE
A VERHELHO

4 A BEGE
A PRETO

7 A CINZA MET
A BEGE
A PSATA

7 A GRAFITE
3 A PSATA
7 A MARSON
' A AZUL
7 G CINZA
' G PRETO
3 A AZUL
' A 3RANC0
' A CINZA
, G MARRON

G CINZA
3 G CINZA

95.000 VAR.OPC.
135.000VAR.DPC.
ÍÍO.OOOAR COND.
120.000AR COND.
180.8B0C0MPLETO
175.a00VAR.0PC.
175.000AR COND.
180.B0OVAR.0PC.
198.800AR . DH
130.3DOAR t DH
255.O0aVftR.0PC.
170.800ftR + DH
190.8B0VftR.0PC.
205.00OAR + DH
5.500 PRC USÍ

ÜO.OOOAR COND.
125.000AR COND.
210.000VAR.OPC.
137.00OVAR.0PC.
365.O0OCOMPLETO
165.000AR COND.
215.0D0C0HPLET0
155.000C0MPLET0
139.000VAR.OPC.
159.O0GC0MPLETO
19B.O00C0MPLE10
Í95.00DCOHPLETO
165.OOOC0MPLET0
148.eOOVAR.OPC.
105.000COMPLETO
215.00OC0MPLET0
235.000VAR.0PC.
245.O0OCOMPLET0

GL 1.1
GL 1.1
GL l.í

125.000VAR.0PC.
128.700VAR.OPC.
153.000VAR.0PC.
205.000VAR.0PC.

. 17O.000VAR.OPC.
250.000VAR.OPC.
130.00DVAR.OPC.
U3.O00AR COND.
210.008AR COND.
17O.O00VAR.OPC.
275.305VAR.0PC.
250.000VAS.DPC.
74.000 VAR.OPC.
76.000 VAR.OPC.
ÍOO.OOOVAR.OPC.

. 103.000VAR.OPC.
ÍOO.OOOVAR.OPC.
ÍOO.OOOVAR.OPC.

T 1O5.O00VAR.0PC.

289-3598
264-2866
351-3737
286-7248
391-4528
226-4841
205-6742
273-2163
242-2002
452-1010
241-1447
256-5982
391-2270
391-2270
234-3234
571-8771
391-4528
248-4813
286-9080

'£

CINZA
9 VINHO
1 VEROE
D PRETO
1 VERHELHO
9 PRETO

AZUL
VERDE

1 CINZA
CINZA
BRftN/AZUL
OURO HET
VERDE HET

6 PRETO
3 PRETO/OK

. 06 G VERD/BCO
. 88 G BCO/AZUL
. 91 G PRETO
K 87 G AZ./BCO
E 90 G PRETO
T 88 G PRETO
T 90 G VERMELHO
T 91 G PRETO

91 G HARRON
1 89 G PRATA
1 92 G AZUL
4 90 G VERMELHO
3 91 G BRANCO

89 G PRETO
1 92 G PRETO
N 92 G BRANCO

780.000 VAR.OPC.
17.500 PRC USS
25.000 PRC USS

310.000 COHPLETO
250.000 VAR.OPC.
350.000 VAR.DPC.
300.000 VAR.OPC.
27.000 PRC USS

230.000 VAR.OPC.
750.000 COHPLETO
315.000 AR + DH
360.000 AR t DH
425.000 VAR.OPC.
50.000 VAR.OPC.

245.000 COHPLETO

494-2001
701-5754
734-1272
325-S4BÕ
206-4045
269-2444
450-1246
266-1466
266-1466
266-1466 '
450-2063
450-2257

22.500
28.700
27.000
45.000
28.000
33.000
45.000

100.000
31.000
60.000
80.000
85.000
47.000

130.000
130.000

VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
vi.r.cc.
+PRESTAC
VAR.OPC.
VAR.OPC,
VAR.urc,
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.

295-4240
295-4248
295-4248
295-4248 •
295-4248
295-4248
295-4243
295-4246
392-8922 •
717-9772
717-9772 *¦

717-9772
226-3855
393-5724 

'

294-7994
294-7994

264-845I7
359-9866
2B6-4045
273-2163
294-7994
266-0369

E BABY 91 BRANCO
. BIRD 93 VERHELHO
_ BUGG 90 BRANCO
I 8UGG 90 VERDE HET
. EMIS B5 PRETO
: GIAN 87 BRANCO
_ TERR 84 VERMELHO

UUKCcL II 84 CINZA HET
FIAT 147 84 BEGE
FIAT 147 C 86 AHARELO
FIAT PICK- 86 PRETO
GURGEL 3R. 90 VERDE
GURGEL SUP 92 AZUL
GURGEL SUP 93 A CONFIR
GURGEL X-l 86 DOURADO
MIURA 787 89 VERMELHO
MIURA X8 89 PRETO
PUHA AHV C 89 BRANCO
RADGE CALI 90 VERMELHO
RAGGE PICK 90 VERHELHO

IMPORTADOS

HONDA ACCO 92 8RANC0
HONDA ACCO 93 VERDE
LADA NIVA 91 BRANCO
LADA SAMAR 91 VERMELHO
LADA SAMAR 92 BRANCO/OK

58.000
89.000
61.880
70.000
38.000
60.000
42.000
65.000
5D.D00
55.000
48.00D
95.000
125.000
159.OOO
83.800
15.000

230.000
230.000
120.000
80.000

VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.
PRC USS
COHPLETO
VAR.OPC.
VAR.OPC.
VAR.OPC.

541-9297
2B4-9643
286-6715
577-6134
581-5030
248-4813
452-1010
24Ü-4B13
372-2247
390-5505
390-7817
281-4348
266-1466
281-4348
591-6748
452-1209
273-2163
392-8922
288-0290
286-4045

44.000 PRC USÍ 359-9866
45.000 PRC USS 294-7994

152.000 COHPLETO 711-6500
6.500 PRC USS 590-90Ü1
7.49B PRC USS 590-9001

TAMBÉM
DESTA PÁGINA. SEJA ASSOCIADO DA ÃAlfOBJ

ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VEÍCULOS DO RIO DE IANÍIRO



6 * sábado, 20/2/93

CARRO E MOTO JORNAL DO BRASII

Seguro Automático N
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PreÇ°S 6 C°ndlÇOeS eXCepC'0naiS m VÍSl0ria imediala desburocratizada. Ou se preterir venha desfrutar d conforto con, amplo
estacionamento de nossas instalações. E mais, a FMA lhe mantém as vantagens adquiridas no seu atual seguro

 LIGUE ¦ PESQUISE E COMPROVE

a Barra ^
#e

MOIMZA CLASSIC
89 — Vinho gas 4 pts
compl 39.000km exc
est e pço DUPIN PBX
266-4041 537-4064.

MONZA SL 1.8 90-Azul
álc 2 p. c/dir. LIAN 264-
0140 Aberto sôb. dom.
feriado.

MONZA SLE 1.8 90 -
Verde, álc, 2 p„ comp.,
aut. LIAN 641-1696.
Aberto Sáb/Dom/Feria-
do.

MONZA SLE 20 92 -
Gas. azul met. compl. de
fábr. LIAN 264-0140
Aberto sáb. dom. feria-
do.

MONZA SLE 2.0 93 — 2
Pts gas. vinho OKm. LIAN
541-1696 Aberto sáb.
dom. feriado.

MONZA SLE 2.0 93 — 2
pts gas vinho OKM LIAN
264-0140 aberto sáb.
dom. feriado.

MONZA SL/E 87 - 2 p. ale.
marrom mel. bom estado c/dir.
hid. revisado promoção troca/
linanc. Tol. 295-8887.

MONZA SL/E 87 - 4 P. 2.0
álcool ótimo estado único do-
no revisado. Promoção troca/
linanc. Tel. 295-8887.

MONZA SL/E 90-4 P. 2.0
gas azul ótimo estado complo-
to rev. c/garantia Promoção
troca/financ. Tel. 295-8887.

MOIMZA SLE 92/93
— Gas azul compl 2

pts tre/fin DUPIN

266-4041 537-4064.

OPALA COM. 6 CIL. 90 —
Cinza, álc, 4 p„ compl.
LIAN 541-1696. Aberto
Sáb/Dom/Feriado.

OPALA DIPLOMATA 88 -
4p. 6 cil álcool azul bom estado
completo rev. c/garantia pro-
moção troca/lin. Tel: 295-

PAMPA GLt.a 92 -Gas
est. OKM pouco rodado
grafite Ac. tr. fac R. J.
Botânico 514 A 537-2613
286-0255.

PARATI CL 1.891-Bege
gas. últ. cód. LIAN 541-
1696 Aberto sáb. dom.
feriado.

PARATI CL 91—Azul álc.
5m. LIAN 264-0140. Aber-
to sáb. dom. feriado.

PARATI GLS 90 —

Gas verde compl rari-
dade tre/fin DUPIN
266-4041/537-4064.

PARATI PRATA 1.8 CL 91 -
C/ rack, limpador traseiro, ar
toca fitas RJ.PLL. Pouco roda-
do. Particular. T: 286-6933.

PARATI S 84 — Última
série excel est ót preco
quem ver compra. Tco
fac R. J. Botânico 514A
537-2613286-0265.

PASSAT PS 81 - Exc.
est. bom preço quem vir
compra tr fac. R. J. Bota-
nico 514 A 537-2613 286-
0255.

PICK-UP HD/LX 93 OKM-
Diversas cores, vários opcio-
nais. 392-1827/392-5858.

PRÊMIO CS 93 0 KM ¦ Ga-
solina, 4 portas, cinza metálico,
vidro elétrico, roda. 392-5858/
392-1827.

PRÊMIO CSL 90 -

Gas vinho compl me-
nos ar 4 pts ot pço
DUPIN 266-4041/

537-4064.

PRÊMIO S 87 - 4
Portas ótimo estado

Ref. 014 Promoção.

Rua São Cristóvão

786. Tel: 589-0522.

PRÊMIOS 87-Cinza ál-
cool LIAN 264-0140 Aber-
to sáb. dom. feriado.

PRÊMIO S 88 ÓTI-
MO ESTADO - Ref.
011 promoção. Rua
São Cristóvão, 786.
Tel.: 589-0522.

SANTA MATILDE 84 -
Troco. 3 vol, bege met.,
couro bege, impecável, +
peças rep. (motor/ dir.
hidr., comp., câmbio,
etc). Troco p/ carro na-
cional maior. Base USS
10 mil. Luiz T. 265-3412.

SANTANA CL 92 -

Álcool cinza ar coloca-
do lindo tre/fin DUPIN
266-4041/537-4064.

SANTANA GL 2000 91 - Cin-
za metálico, ar, hidráulica, úni-
co dono, vidro ray-ban, parti-
culiir. CRS 300 milhões, T
238-6250

SANTANA GLS 2.0 89 —

Cinza gas. 4 p. compl.
LIAN 264-0140 Aberto
sâb. dom, feriado.

SANTANA GLS 92 - Estado
de novo - na garantia - único
dono - verde pantanal - 2 por-
tas - todos opcionais menos
injeção - Aceito olerla base CrS
450 milh. à vista - Tratar direto
proprietário. Tol. 252-7710.
Ver Menezes Cortes, 6o andar
Vaga 084.

SAVEIRO 91 GL - Gasolina,
prata, 20.000 Km. Deixar reca-
do na secretária. Tol. 286-
9339, Ricardo.

Boavista-ltatiaia

Companhia de Seguros

Ay. Sernambetiba, 842
Barra da Tijuca RJ

™Aseguros_
HlGnUPOBARRACAR

¦2788
UMA EMPRESA 00 GRUPO BARRACAR

l}my 
''''"mm''"

liorvette

MERC. 300 

MERC. 200

MERC. 190 E 2.3

MERC. 260 

MERC. 500 SEC...

MERC. 250

MERC. 500 SL

BMW 325

BMW 520 

BMW 325 

BMW 316 

BMW 535 

HONDA CIVIC

HONDA PERUA

HONDA ACCORD....„

LEXUS LS 400 "V8" - 32V

. LEXUS ES 300 -"V6"-24V...
' 
MITSUB. 3000 (hid)
MITSUB. ECLIPSE

CAVALIER RS CONVERSÍVEL

CHEROKEE Grand "V8"

NISSAN QUEST GXE

TEMPRA 92 — Prata 4 p. 2 0
azul gasolina c/ar ótimo estado
rev. c/garantia promoção tro-
ca/linanc. Tel. 295-8887.

TEMPRA OURO/ PRATA 93
0 KM - Gasolina, 2/ 4 portas,
diversas cores, ar de fábrica,
392-1827/392-6858.

TEMPRA PRATA 92
— Gas cinza met
compl 12.000km rari-

dade ot pco DUPIM

PBX 266-4041/532-

4064.

Av. Prado Júnior, 237

(021)295-6699

ALEM DE QUALQUER
^LANTRA

A PARU. DF 36 x

us$ 1.090

5ci__íUp»__=

A PARTIR DE 36 x

us$ 1.090

SOÍITJAIA
A PARI1RDE 36 x

us$ 1.600

EXPECTATIVA

*^S _(_-__— APAKIIRDI

¦E^I»^ 14.850

LEASING INSTANTÂNEO

Plantão Sáb.
Até 18:00 hs

Temos todos os modelos para pronta entrega, e mnis:

Garantia de Fábrica •Assistência Técnica«Peças Originais.

R. Min. Raul Fernandes, 30

286.8196
Venha Conhecê-lo Nq Showroom

OKM • OKM • OKM • OKM • OKM •

%&ÍW££*S**~^ Ay_: 
Sernambetiba, 842 J fliiH

Autos Importados para Pessoas Arrojadas W^ 
____& Ü H iü M

86

86

83 j

82 \
93

89

88 í^p-T' nBHk

_BiaH__B_^_fÍ" " 
'" 

^^^^ __hHI___k

y\LJ_____j<\POTE_^
BOTAFOGO

Av. Venceslau Brás, 30

pabx 295-6658

——— _

Motocicletas 940

UN01.6 R 91 — Preta ga-
solina LIAN 264-0140
Aberto sáb. dom. feria-
do.

UNO BRIO 91 — Branco

gas. 5 m. LIAN 541-1696
Aberto sáb. dom. feria-
do.

OU PAGANDO FM Alf

36 X
US$ 590*

Barra
Av. Olegário Maciel, 542

UNO 1.6 R 93 0 KM - Azul
cristal, completo, ar o leio de
fabrica. 392-5858/ 392-1827.

UNOCS89-C/lim-

pador e desembassa-

dor trazeiro, ótimo es-
tado. Ref. 01 9.
Promoção. Rua São
Cristóvão, 786 Tel
589-0522.

UNO S1.3 88 - Branca
álc. 4 m. LIAN 541-1696
Aberto sáb. dom. feria-
do.

UNO MILLE OKM 93/ 93 -
Gasolina, completa. Particular
CrS 74 Milhões + 17 x 6.308
Mil. Aceito troca. Ligue mel
Tel. 222-6429/ 242-6864

UNOS 87-Gasolina

c/limpador e desem-
bassador traseiro óti-
mo estado Ref. 025
Promoção. Rua São
Cristóvão 786. Tel:
589-0522.

UNO S 87 - C/lim-

pador e desembassa-

dor trazeiro, ótimo es-
tado. Ref. 01 0.
Promoção. Rua São
Cristóvão, 786. Tel
589-0522.

UNO S 88 C/ INTE-
RIOR — De luxo óti-
mo estado Ref. 012

promoção. Rua São
Cristóvão, 786. Tel.:
589-0522.

CLASSIFICADOS JB - 580-5522
Anuncio por telefone de 2" a
6a feira para todas as edições
atô às 18 h, para as odições de
domingo o 2" feira até às 20 h
do sexta-feira. Sábado das 8 h
às 12 h

OKM • OKM «OKM • OKM • OKM • OKM • OKM o
COBRIMOS QUALQUER AVALIAÇÃO DO SEU USADO NA 8
TROCA POR UM OKM. FINANCIAMOS EM ATÉ V_ mfw 

*

LANÇAMENTO

JATEMOS

LOGUS E ESCORT 93

UNO CS 91/92-Bege gaso-
lira ótimo estado rev. c/garan-
Ha promoção Iroca/lir
295-8887.

UNO CS 93 OKM -Gasolina,

cores, injeção elotrô-
ompleto. 392-5858/

VARIANT 72 ¦ Único dono,
meu nome. USS 2 mil. Tel.
463-5753

VERONA GLX 91 _

Álcool azul compl 1.8
ót pço tre/fin DUPIN
266-4041 537-4064.

VERONA GLX 91 —

Gas vinho compl me-
nos ar tre/fin DUPIN
266-4041/537-4064

J ,/\0S MELHORES PREÇOS DO MERCADu.f ,
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UNO MILLE 93 - C/inj.

SSiiSTaSíS T Caminhões/Ônibus
dom. feriado.

UNO MILLE 93 - C/inj.

gas. preta OKM LIAN
264-0140 aberto sáb.
dom. feriado.

CAMINHÃO 608 • Baú de
alumínio, no estado, ano 86/
87, CrS 300 milh. T. 772-0115.

CAMINHÃO 608 - Cor azul,
ano 84, reformado, baú do alu-
mlnio, estado de zero. CrS 260
milhões. Tel. 772-0115.

FIORINO FURGÃO
92 — Branca gasolina
igual a Okm. BAHIA
VEÍCULOS 494-3000.

KOMBI FURGÃO 89
— Gasolina, bom esta-
do. Ref. 589. Promo-

ção. Rua São Cristo-
vão, 786 Tel.
589-0522.

PAMPA GL 89 —

Ótimo estado. Ref.
020. Promoção. Rua
São Cristóvão, 786
Tel. 589-0522.

KAWASAKI KDX 200 ANO
91 ¦ Excelente estado, pouco
usada. Proço USs 4.900 Tel.
266-5078.

MX-180/ 83 - Suspensão,
pneus e acessórios própios p;_-
ra Enduro. Maiores informa-

ções Tel. 226-0135, Marcos.

Diversos
RADIO-TAXI COOPERTRA-
MO - Comodoro 85. USS 20
mil. Troco caminhão, carro
passeio. 236-5271, noite, ru-
cado dia.

Automóveis
Importados

D
DIPLOMATA VENDE
Mercedes 230E. ano
350km, câmbio mecânico. Tra
lar fone (061) 248-0990 at
14:30 valor USS 45.000

90,

Por extenso.

$.-imv*&*tx-^mr? w^ti

Classificados JB.
Bons negócios em
poucas palavras.

¦TOBML DOBRAR 
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JORNAIDOBRAS"- CARRO 
E MOTO sábado, 20,2*3 . 7

VENHA HOJE A DELSUL /^^^lA^r^-^^^P °0
E GANHE UM KIT DE CARNAVAL 'VBfcjSL 4! //

(CONFETE E SERPENTINA). * AsS'STÊNc,!t*0s- \\ // O

VOCÊ VAI PULAR ÜS|&FMT- A /o°
dTÍa™fa$ s^Êk^mm b
NO MEIO DO SALÃO, b^^^^^^^l^

x^OMi^y carnaval de ofertas em desfile. \W7 yjlCARNAVAL DE OFERTAS EM DESFILE.

USADOS OUSADOS E ZERADOS COM GARANTIA.

ITA GANHE DESCONTO DE CR$
MARCA/MODELO

UNO S ÁLC.

UNO S GAS.

UNO CS ÁLC.

UNO MILLE GAS.

UNO MILLE GAS.

UNO MILLE GAS.

UNO S GAS.

UNO S GAS.

UNO S GAS.

UNO MILLE GAS.

UNO CS GAS.

PRÊMIO CS ÁLC.

PRÊMIO SL 1.600 GAS.

PRÊMIO CS 1.600 GAS.

ELBA S ÁLC.

ELBA CS ÁLC.

FIORINO FURGÃO GAS.

FIORINO FURGÃO GAS.

PASSAT GTS C/AR ÁLC.

91

91

91

91

91

ANO COR

89 AZUL

90 VERMELHO

90 VERMELHO

BEGE

CINZA MET.

VERMELHO

BRANCA

PRETA

91 VERDE MET.

92 VERDE MET.

92 VERDE

88 BRANCO

92 BRANCO

92 BEGE MET.

88 BEGE

88 BRANCA

91 BRANCO

91 BRANCO

87 PRETO

DE POR MARCA/MODELO

123.300.000, 114.950.000, APOLLO GL 1.8 C/AR GAS.

132.700.000, 129.950.000, GOL CL GAS.

148.500.000, 134.950.000, SANTANA CL ÁLC.

133.600.000, 129.950.000, SANTANA GLS ÁLC.

143.200.000, 139.950.000, VERONA LX 1.8 GAS.

137.200.000, 134.950.000, CHEVETTE SL ÁLC.

149.300.000, 144.950.000, CHEVETTE SL ÁLC.

149.300.000, 144.950.000, CHEVETTE SL ÁLC.

153.600.000, 149.950.000, CHEVETTE SE ÁLC.

153.400.000, 149.950.000, CHEVETTE SL ÁLC.

186.700.000, 179.950.000, CHEVETTE SL ÁLC.

119.100.000, 114.950.000, MARAJÓ SL ÁLC.

243.600.000, 229.950.000, CARAVAN DIPL. 6CIL. ÁLC.

206.800.000, 194.950.000, MONZA SL ÁLC.

114.300.000, 109,950.000, MONZA CLÃS 4P AUT. ÁLC.

125.200.000, 119.950.000, MONZA SLE C/AR ÁLC.

124.200.000, 119.950.000, MONZA SLE 4P COMP GAS.

119.700.000, 114.950.000, IPANEMA SL GAS.

134.400.000, 129.950.000, KADETT SL ÁLC.

LIGUE: 546-8555 E 541 -9243

ANO COR

90 VINHO

92

84

87

87

87

87

91

92

PRATA

CINZA

AZUL MET.

AZUL MET.

BEGE MET.

BRANCO

BEGE MET.

VERMELHO

BRANCO

PRATA

PRATA

DOURADA

PRATA

AZUL

BEGE MET.

VINHO

CINZA

AZUL MET.

DE

205.300.000,

173.400.000,

173.300.000,

226.500.000,

234.700.000,

63.400.000,

88.600.000,

88.600.000,

93.800.000,

95.200.000,

95.200.000,

104.100.000,

226.400.000,

107.200.000,

166.700.000,

168.300.000,

233.400.000,

198.000.000,

236.700.000,

POR

189.950.000,

159.950.000,

164.950.000,

219.950.000,

219.950.000,

59.950.000,

84.950.000,

84.950.000,

89.950.000,

89.950.000,

89.950.000,

98.950.000,

219.950.000,

98.950.000,

149.950.000,

159.950.000,

219.950.000,

189.950.000,

229.950.000,

E MAIS:

TODA

FIAT OKM.

íi JHA ^P APROVEITE 
*s\

X CONSORCIADO: C
*W TIRE SEU FIAT OKM J>

^ta& NA 
DELSUL, aáf*

A DELSUL GARANTE A MELHOR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA FIAT.

REVISÃO PROMOCIONAL:

Cr$ 1.100.000,
ÀS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS

+ 10% DE DESCONTO.

UTILIZE A CONDUÇÃO DE CLIENTE DELSUL

A MAIOR CONCESSIONÁRIA

FIAT E ALFA ROMEO NO RJ.

R. GAL. POLIDORO, 81 BOTAFOGO.
AV. RIO BRANCO, 257 CENTRO.
PABX: (DDR) 546-8585 - FAX: 546-8577 - TELEX: (21) 36776 DELS BR.

BOTAFOGO:

546-8500 E 546-8585
DE SEG. À SEXTA DAS 8 ÀS 20 H. SÁB. DAS 9 ÁS 18 H.

DOM. DAS 9 ÀS 15 H.

CENTRO:

262-8089, 262-8132
E 546-8523
DE SEG. À SEXTA DAS 8 AS 20 H.

SÁB. DAS 9 ÀS 15 H.

«Of OUE \C7
<a. 

/ IREMOS \
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B f jilItl S -ri -an, -nr* Dicas para evitar acidentes /'¦ •*
|l f) 1 fTl tg% 1[ ®"h Dicas e cuidados psicolOgicos dife- ¦ ,• •: \Jm~"V V para fugir do alcool rentes de pessoa ^ ^ MS V.. \.•*¦ (e de seus efeitos), para pessoa. Ele de- *11 ftw'V

mat jf \ / Tj ® "B evitando envolvi- mora de seis a oito ' ¦'% \
IV/ ^Jl ^ J - mento em acidentes horas para ser total- : > /|j?V ^ \ 1
P /^f||| dflliF^ JJ Ol II All I automobllistlcos. mente eliminado do "¦ «i$jl||P'' S, 1&K*L $f ,/ % j|^ v / Sup VLeL^L-/ JL JL N Alcool n§o e brin- organismo. A unica • \lHK5j, 

'_*,v
cadeira. Por isso, os solupao 6 mesmo <r ,.~H especialistas reco- esperar passar ''' * ?

Ha mendam que os cui- efeito do porre. ;iflf» *5*?; M $ 
' 

.
Ill"; I ,M ITII Hill TlJ-im dados para evitar a ¦ Tambem nao Is- MMWf ' M

IfM-JLO embriaguez no tran- quetpa de outro defa- f ' "" y
JL sito sejam levados a Ihe: os efeitos do al- 0WW / V'"

n m ' f . i-iii , serio. E uma ques- cool sao mais fortes < ¦ ;:.: I W
Bl Brasil e recordista mundial de desastres de tao de- conscientiza- quando a pessoa es- fip •

carro por excesso de alcool, o que causa morte ¦ Outro detalhe *g£p '^C'TOOr

de 50 mil pessoas e 350 mil feridos a cada ano q^aoTae * ^

j" garlos pereira desouza fatais estavam coni taxa de alcool no g •" ¦ n'° e retorna ao coragao.
SAO paulo -'Em qualquer periodo j^nguc 

SUpcnor a °"8 gramas por H" I 
1^^"' 

' 
'' -> VV/ 

' ' ,)uL 
?Tm

: 
|V'° 

CTr o medico Sergio Tuffik. do Dcpa,.. /', ^^,5^™"Vdl a mgestao dc alcool e um deta- tamento de Medicina da USP (Univer- . \ 4* ?.''¦* " 0 alcool no organismo leva o
e^rauJl'nomu^r -'adede Sao Paulo), c de opiniao que . ' ' 

¦/ ,, /W individuo ao estado de emWa-esse costume, cult vado no mundo in- o problema nao e tanto a lei brasileira, , ^ vfpr guez, quando ele atinee — ou su-teiro, e responsavel pelo crescimento do mas a total falta de controle. Para ele Mr , 
" * •'Ml ¥ 

pera- oZS de 0 8 gramas denumero de acidentes autoffiobilislicos. naoadiantahem mesmoimnlantan hi S gramas dc
No Brasil S0% dns ariHentps nrnrriHnc 

nem mesmo impiantar a lei ... .. :-.t•' H;:iv* alcool por litro desangue. Isso, naBidsu, 3U/o aos acidentes ocorndos .vm/nas estradas. 0 mais importante ¦¦>*: , nratica uuer dizer tres I-h-k Heanualmente sao causados pela ingestao mesmo e a conscientizagao das pessoas. 4 ' V' / Sio'SJf f *em excesso de bebidas alcoolicas pelos evitando a behida sempre que forem ^ . 4 ; ^ ! ° equivalent^em co-
motoristas. Esse perccntual representa usar um automovel. , , pos dc vinho, uisque ou tachaga.
25.000 mortes e 175 mil feridos, em Para quem esta pegando a estrada Filllhnfl011P7 

P.ira se medir o teor de embria-
pouco mais de I milhao de acidentes neste Carnaval. nem um copo de cerve- . J, ^ ^uez 

so 1 a um caminho o uso
Por ano. ja 6 permitido Para quem ja esta ft ' 

J 
C ° aparelf°de a,r a'veolar expira-

Nao custa lengrar que o motorista caindo na folia, melhor mesL ^ CaUSa DeTOa do popularm^e conhectdo co-
embriagado que causar algum acidehte e deixar o carro na uara- " 

mo bafometro. \ outra alternati-
ja esta passive! de prisao. segundo a gent 

" . •"» Ja vwAavac 
va e o exame clinico. O motorista

Resolucao 737 do Conlran (Conselho ^U" itJAlCXOo que ultiapassar o limite de 0,8 g
Nacional de|transito), de 1989. que ^ppif 

cX<: 
oAI1IA XM , 

esta suje.to a multa e a apreensao
prove ainda multa e apreensao do vei- : Wfev// . ,^° 

1 AbL0 ~ 0 alco°' como de sua carteira de hab.litagao.
culo. No Brasil. no entanto. as pessoas bebida provoca no ser humano O motorista que ingenr de 0,1
resistem a ideia de acostumar-se a evi- v ^ /' excita?a0'.Cll,0na e fac,llda<fe Pa* ;t °-3 g/» de alcool nao enfrenta
tar bebiSas antes de sair com o carro. : ra expenmentar co.sas boas e problemas. Ja aquele que atinge

Segundo dados de especialistas em 
' 

JT #' M$b. 
' • \ I k em ie- agradave.s. 

O problema esta na 0.3 a 0.5 g/1, apesar de nao ter
sesuranga do transito. os acidentes cau- *# 1 ^ /..••" jum. e 

apa seguinte, em que a agao do sinal ehnico aparente, comega a
sados por veiculos matam mais que as . f; /1 ¦ Se o moto- a'cool causa disturbios no sistema apresentar gestos perturbados e
doengas incuraveis. No Brasil. que e ^jiPp 

^ .M 
" rista perceber nervoso central, ocasionando per- dimmuigao de sensibilidade vi-

recordista mundial tambem em mortes v .. fv > V 8® 
--- se isso ainria da de reflexes e ate problemas sual. A percepgao das distaneias

no transito. morrem por ano cerca de 0-,qw eSKiSi 7o ^T' T perturba9°tes,^™" 0 das velocdades diminui. Na
50000 newm p oiitrm ISO (inn llr-im <' ¦.*, at , que esta ac/ma do nam de acordo com a quantidade laixa de 0,5 a 0,8 g/, os temposju.uuu pessoas e ouiTas jju.uuu ncam : :• v ,^,ter para cor- limite e com seus a^.viirw>i innArin-. i - . ¦ ,
feridas. Isso equivale a 10% do que o • ¦ \I0P' tar o efeito retlexos anormais, X . . ., , , . de reagao sao mais longos e o
mundo mala por ano no transito. Ja o ¦ ** ¦ vi^' de bebedei- melhor e parar seu percurso do alcool dentro do motorista passa por um estado
prejuizo material e estimado em USS 2 # ra- Nao adian- veiculo no primeiro organismo e sinuoso: da boca, se- deeufona. Acima de 0,8 e ate 1.5
bilboes, enquanto o social atinee a ! taJ°'na[ °jk Postoou hotel. gue rapidamente ate o estomago e g/1, os reflexes gradativamente
mesma cifra. Os numeros dos acide,,- p iMWl o^faz'er lo^a°s^cL° Jaiam TlTrrnZ* *° T'l 

8 ° ° ^ Problemat!cos c 11 COIld"-
tes automob,list,cos no Brasil sao es- aH^Hnp minhfdas fio A 7o pass aaeiros" ft) P 

^ T^' f? 
t0trna"SC pcngosa- Dc K5 a

tarrecedores: a cada 13 minutos aeon- v Slt apenas paMatl tambem ?em papel f^amen 
e, 

f1 
na 

firculacao g'1 « condu?ao ja fiea til»|
tece uma morte. ' . ' : 

' ¦, vo, que pode surtir importante e podem sanguinea. 
un amente com o beante e o motorista ve os obje-

Na Italia, o alcopjismo e responsa- algum efeito psico- verificar como estt sangue, passa pelo figado, indo ao tos em dobro. De 3.0 a 5.0 g I. a
vel por um tergo das morles de tr'insi rt logico, mas na prati- o motorista. Se esti- coragao atraves da veia cava mle- embriaguez e total e a eondugao
to e. na Franga. os indices assinalam MR c.a "ao resolve. ver embriagado. fa- nor. Em seguida. passa aarteria impossivel. Acima dc 5,0 a/I. a-
uuc 38% dos envoividos em -u-idenitN . k M ¦ ? alcot>l Pr0Puz ca de tudo para que pulmonar. indo aos pulmoes. on- tinge-se o coma, com risco inclu-"Cl0SU1'°'Ud0SU11 

fpfp 
1 ** ^ efeitos e reacoes ele pare de dirigir. de reeebe a companhia do oxige- sive de morte.

NA DELSERRA 1

VOCE E O

1#,^ i^lJc: \

IFAQA SUA OFERTA!

FIAT OKM E AQUI! COM PREQOS I" pstr%„ /

DE FECHAR QUALQUER NEGOCIO.

COMPRAMOS SEU VEICULO DE QUALQUER MARCA. USADOS NOTA 1 0
ACEITAMOS SEU VEICULO NA TROCA. APFNAQAI ri IMAQ OPPRTAQ
ACEITAMOS TODAS AS CARTAS DE CREDITO/CONS6RCIO. "'CMMO MLUUmMO UrCRIMO

' 

ki a 
¦ MARCA/M0DEL0 r ANO COR VALOR

• SUPER OFlCiNA DELSERRA panoramaclAlc. 86 branca 68,000.000,
NAO IMPQRTA AONDE VOCE COMPROU SEU FIAT. DRFMIflPQI Al fiQ RPPP 1^^000 000VENHA FAZER A SUA REVISAO PARA O MESMO DIA NA DELSERRA. PHtMIU UbL ALU. oi) btbb l^.UUU.UUU,
E COMPROVE NOSSA QUALIDADE E EFICIENCIA. 

UNO MULE GAS. 91 BEGE 128.000.000,
 

^ 
.. •, _ 

ELBASGAS. ¦ ; 90 PRETA 143,000.000, : 
: 

;:

( , Jp O LUGAR CERTO / CON&SSK»4ma j
SMBUSUB 

: SEMPRE o melhor atendimento, com garantia dslserra/fiat.

ESTR.UNIAO EINDUSTRIA, 3.111 - PETROPOUS.
PABX: 

(°242) 
21-2612

mMMFmJ* )(wrff f ft* / veiculos novos: my 21.13m \
V-XiJ U S^nLJ FAX:(0242) 21-3416 - TELEX: (21) 36638 I

CARRO E MOTO JORNAL DO BRASIL

Dicas para evitar acidentes
Dicas e cuidados psicológicos dife-
para fugir do álcool rentes de pessoa
(e de seus efeitos), para pessoa. Ele de-
evitando envolvi- mora de seis a oito
mento em acidentes horas para ser total-
automobilísticos. mente eliminado do
¦ Álcool não ó brin- organismo. A única
cadeira. Por isso, os solução é mesmo
especialistas reco- esperar passar o
mendam que os cui- efeito do porre.
dados para evitar H Também não es-
embriaguez no trân- queça de outro deta-
sito sejam levados lhe: os efeitos do âl-
sério. É uma ques- cool são mais fortes
tão de conscientiza- quando a pessoa es-
ção. ^YVÀ^V if^l
E3 Outro detalhe .,
irnportanteé &
que não há
milagres '; ¦ '' ¦ ú ", íJMB

neDiaa 
provoca

50% ile acidentes

de carro no 
país

p mo e retorna ao coração.
Daí. chega ao sistema nervo-

so central, provocando sensa-
ções e perturbações.

O álcool no organismo leva o
indivíduo ao estado de embria-
guez, quando ele atinge — ou su-
pera —, o limite de 0,8 gramas de
álcool por litro de sangue. Isso, na
prática, quer dizer três latas de
cerveja, ou o equivalente em co-
pos de vinho, uísque ou cachaça.
Para se medir o teor de embria-
guez só há um caminho — o uso
do aparelho de ar alveolar expira-
do, popularmente conhecido co-
mo bafômetro. A outra altemati-
va é o exame clínico. O motorista
que ultrapassar o limite de 0,8 g
está sujeito a multa e a apreensão
de sua carteira de habilitação.

O motorista que ingerir de 0, l
a 0,3 g/l de álcool não enfrenta
problemas. Já aquele que atinge
0,3 a 0,5 g/l, apesar de não ter
sinal clínico aparente, começa a
apresentar gestos perturbados e
diminuição de sensibilidade vi-
suai. A percepção das distâncias
e das velocidades diminui. Na
faixa de 0,5 a 0,8 g/l, os tempos
de reação são mais longos e o
motorista passa por um estado
de euforia. Acima de 0,8 e até l .5
g/l, os reflexos gradativamente
ficam problemáticos e a condu-
ção torna-se perigosa. De I.5 a
3.0 g/l a condução já fica titu-
beante e o motorista vê os obje-
tos em dobro. De 3.0 a 5,0 g/l, a
embriaguez é total e a condução
impossível. Acima de 5,0 g/l, a-
tinge-se o coma, com risco inclu-
sive de morte.

Embriaguez

causa 
perda

de reflexos

SÃO PAULO — O álcool como
bebida provoca no ser humano
excitaçâo, euforia e facilidade pa-
ra experimentar coisas boas e
agradáveis. O problema está na
etapa seguinte, em que a ação do
álcool causa distúrbios no sistema
nervoso central, ocasionando per-
da de reflexos e até problemas
psíquicos. Essas perturbações va-
riam de acordo com a quantidade
de álcool ingerida.

O percurso do álcool dentro do
organismo é sinuoso: da boca, se-
gue rapidamente até o estômago e
ao intestino delgado, onde é ab-
sorvido pelos capilares venosos.
Imediatamente, cai na circulação
sangüínea. Juntamente com o
sangue, passa pelo fígado, indo ao
coração através da veia cava infe-
rior? Em seguida, passa á artéria
pulmonar, indo aos pulmões, on-
de recebe a companhia do oxigé-

tá em je-jum.
Se o moto-

rista perceber— se isso ainda
for possível —,

que está acima do
limite e com seus
reflexos anormais, o
melhor é parar seu
veiculo no primeiro
posto ou hotel.
H As pessoas que
viajam no carro co-
mo passageiros
também têm papel
importante e podem
verificar como está
o motorista. Se esti-
ver embriagado, ia-
ça de tudo para que
ele pare de dirigir.

para cor-
tar o efeito

de bebedei-
ra. Não adian-

ta tomar café
forte, banho frio

ou fazer longas ca-
minhadas. Tudo is-
so é apenas paliati-
vo, que pode surtir
algum efeito psico-
lógico, mas na práti-
ca não resolve
¦ O álcool produz
efeitos e reações

)ELSERRA

STAQUE

FAÇA SUA OFERTA!

FIAT OKM É AQUI! COM PREÇOS

DE FECHAR QUALQUER NEGÓCIO.

USADOS NOTA 10

APENAS ALGUMAS OFERTAS

COMPRAMOS SEU VEICULO DE QUALQUER MARCA

ACEITAMOS SEU VEÍCULO NA TROCA.
ACEITAMOS TODAS AS CARTAS DE CRÉDITO/CONSÓRCIO.

SUPER OFICINA DELSERRA
NÃO IMPORTA AONDE VOCÊ COMPROU SEU FIAT.
VENHA FAZER A SUA REVISÃO PARA O MESMO DIA NA DELSERRA,
E COMPROVE NOSSA QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

BSBS3SÍ
O LUGAR CERTO

SEMPRE O MELHOR ATENDIMENTO, COM GARANTIA DELSERRA/FÍAT.

ESTR. UNIÃO E INDÚSTRIA, 3.111- PETRÔPOUS.

PABX: 
(0242) 

21-2612

VEÍCULOS NOVOS: (0242) 21-1366
FÂX:(0242) 21-3416 - TELEX: (21) 36698
DE SEG. A SEXTA DAS 8 ÀS 19 H. SÁB, DAS 8 As 18 H. DOMINGOS DAS 8 ÀS 14 H.(BRASALFA)


