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Salgueiro vence depois de 17 anos
Marcelo Régua

Mais de 20 mil pessoas lotaram

a quadra do Salgueiro e se espa-

lharam por ruas próximas da sede.

na Tijuca, para festejar o oitavo

título de campeã da escola, con-

quistado com uma vantagem de

2,5 pontos sobre a vice-campeà, a

Imperatriz Léopoldinense. Há 17

anos o Salgueiro nào ganhava o

Carnaval. Sua vitória com o enre-

do Peguei um ita no Norte, do

carnavalesco Mário Borriello, foi

recebida com aprovação geral.
Mocidade Independente e

Mangueira, também cotadas pa-
ra vencer, ficaram em quarto e

quinto lugares, respectivamente,

suplantadas pela Beija-Flor, ter-

ceira colocada. Caprichosos de

Pilares e Unidos da Ponte são as

escolas rebaixadas. À noite, o

prefeito César Maia juntou-se aos

bicheiros Miro e Maninho, presi-
dente e vice do Salgueiro, para fes-

tejar a vitória da escola na qual
desfilaram seus filhos e sua mulher.

Na quadra, os salgueirenses fizeram a festa do 8o título cantando o tempo inteiro o samba-enredo vitorioso

Itamar quer
lei dura contra

abuso econômico
O presidente Itamar Franco quer

aprovar até junho uma legislação
mais dura e eficaz contra o abuso do

poder econômico. Sensibilizado por
queixas de populares contra a infla-

ção. ouvidas durante o Carnaval em

Olinda, o presidente estudou as leis

existentes e concluiu que elas deixam

o contribuinte desprotegido. (Página 3)
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COTAÇÕES

TEMPO
No Rio cem Niterói, céu

(pi^=s=^ I nublado ;t parcialmente
\_ J I nublado, sujeito a chuvas

;;'.'..? li V | ocasionais. Temperatura

estável, Máxima registra-

ila no Maracanã e mini-

ma no Alio da Boa Vis-
'_¦¦'..-'<:..••_.-ci- .:.'£. ta. Mar calmo, com

visibilidade boa.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, pagina 1B.
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João Paulo II

abre Campanha

da Fraternidade
Em mensagem transmitida por rádio,

o papa João Paulo II abriu ontem a
Campanha da Fraternidade, defendendo
o "direito 

que todos têm de formar um
lar". Sob o tema Onde moras?, a campa-
nha, organizada pela CNBB, será divul-

gada através de 22 músicas populares que
tratam de habitação, entre elas Cons-
tração, de Chico Buarque, e Saudosa
maloca, de Adoniram Barbosa. (Pág. 5)

Senna cancela

os testes com

novo McLaren
Ayrton Senna cancelou o teste que

faria em Silverstone com o novo
McLaren, por não ter concordado
com exigências do chefe da equipe,
Ron Dennis. O piloto foi para a Itália
á espera de um fato novo que reabra
as negociações. Enquanto durar o im-

passe, Senna estará fora da F I, a 19
dias dos treinos na África do Sul,
local do primeiro GP do ano. (Pág. 19)
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Miro (C) e o filho Maninho, atrás, festejaram com Maia

Borriello, o carnavalesco

Império Serrano

e Tradição sobem
Tradição e Império Serrano

são primeira e segunda coloca-

das, respectivamente, no Gru-

po 1, e participam do desfile

das campeãs, sábado, junta-
mente com as cinco primeiras
classificadas no Grupo Espe-

ciai, que elas voltarão a inte-

grar em 1994. 
"Somos 

uma

grande escola, embora com

apenas oito anos de idade",

disse o presidente da Tradição,

Nésio Nascimento. No Império

Serrano, o segundo lugar foi
recebido com um misto de alegria
e revolta: a escola acha que mere-

cia ser campeã. (Páginas 14 a 16)
André Arruda

Sérgio Moraes
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Advogado de Roraima
Testemunhas garantem que o
advogado Paulo Coelho, recém-eleito
conselheiro federal da OAB em Roraima,
foi morto por dois ex-policiais. (Pág. 5)

CIDADE

Cólera não matou
A prefeitura distribuiu cartazes
educativos e informou que Orquidéia
Duarte Hender. 73 anos, morreu
de gastrenterite, e não de cólera,
como foi divulgado: (Pág. 17)
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'Febeapá' no palco
Amir Haddad dirige no CCBB
e em 30 praças do Rio o Festival
de besteira que assola o país,
de Stanislaw Ponte Preta —

ou Sérgio Porto (desenho).

O Brasil em Veneza
As esculturas de Ângelo Venosa
e de Carlos Fajardo (à esquerda)
e a pintura de Emmanuel Nassar
representam a arte brasileira
na Bienal de Veneza.

/
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Influência do governo no

plebiscito e na revisão

Para 
o brasilianista

Skidmore o desempe-

nho do governo terá in-

fluência no resultado do

plebiscito. Certo, e nem

poderia ser de outra for-

ma. Deve-se todavia ex-

plicitar que o desempe-

n h o t r a d u z - s e no

momento basicamente

em números de inflação

desde que a inflação con-

tinua a ser o problema

principal do governo. Se

em abril a taxa de infla-

çào der novo salto fican-

do bem acima dos 30%

seria esse um fator que

pesaria irrecusavelmente

num voto por mudança,

qualquer que seja. A mu-

dança que está proposta

para aquele mês é exata-

mente a do presidência-
lismo para o parlamenta-
ris mo. Quanto à da

República para a Monar-

quia, o deputado Cunha

Bueno deveria contar

com o estímulo de salto

inflacionário bem maior.

O líder do governo, de-

putado Roberto Freire,

está exultante com os ín-

dices de popularidade do

seu chefe, o presidente
Itamar Franco, a qual
andaria pelos 80%. Para

ele pode-se presumir por
-aí que o presidente terá

grande influência na revi-

sào constitucional. E, pa-
ra tranqüilizar presumi-
veis interessados na

revisão, o líder avança

que o governo está sensí-

vel à abertura ao capital

estrangeiro e até à hipó-

tese da quebra de mono-

pólio estatal, como o da

Petrobrás. Nào terá sido

por acaso que no dia se-

guinte a ex-ministra Zélia

Cardoso de Mello exulta-

va com os sinais de que as

teses da modernidade de

que ela e sua equipe se
fizeram arautos no go-
verno Collor continuam

a prevalecer no governo
de Itamar.

Há sem dúvida conjun-

çòes de interesses e revi-

soes políticas inerentes à

atualidade. A continuida-

de de conceitos que inspi-

raram o governo ante-

rior, no qual Itamar era o
vice-presidente, nào é de

estranhar, tanto mais

quanto houve da parte
dos novos aliados do pre-
sidente da República, dos

que lhe abriram as portas
do Palácio do Planalto,

uma reavaliação de con-

ceitos determinada pelo
malogro do socialismo

real no Leste Europeu.

Assim, mais do que as

concessões do espírito do

presidente, a revisão seria

influenciada pela conste-

laçào de fatores que con-

tribuem para determinar

neste momento os rumos

políticos de nações em fa-

se de revisão e transfor-

maçào, como a nossa.

Claro que o presidente

por si mesmo influi não

só na medida do seu de-

sempenho como pela for-

ça natural do seu cargo.

Não se deve esquecer

que, na Constituinte de

1988, o ex-presidente Jo-

sé Sarney desempenhou

um papel na elaboração

das decisões que pesaram
nas definições constitu-
cionais. Sarney, que pelas
mágicas do Plano Cruza-

do empurrara o PMDB

para uma plenitude par-
lamentar jamais imagina-

da, viu-se em determina-

do momento ameaçado

no tamanho do seu man-

dato e até mesmo de ser
substituído logo no go-
verno. reivindicado por

pelo menos um setor da

assembléia. Ele iria no

entanto subverter esse

quadro.

Naquele momento o

presidente da República
nào teria como mudar a
vocação esquerdista que
lavrava na Constituinte.
Mas seu governo dispu-

nha ainda dos instrumen-

tos utilizáveis para dar
conteúdo a uma articula-

çào parlamentar dos seus
aliados que, organizan-

do-se, conseguiram mu-
dar alguns itens do proje-
to de esquerda. Sozinho,

Sarney nào teria força

para fazer o centrào e tai-
vez nem o quisesse, pois,
tal como Itamar, tivera
no passado impulsos na-

cionalistas. O centrào to-
davia expressava interes-

ses e convicções de uma
maioria parlamentar que
carecia apenas de estímu-
lo para influir na feitura
da Constituição. Foi o

que aconteceu.

Quanto ao plebiscito
em si, que é a aflição des-
tes dias, não parece pro-
vável que Itamar, que ne-
le nào está em jogo,
influencie além da medi-
da em que se declara fa-
vorável ao parlamentaris-
mo e é o chefe do

governo. Governadores e
chefes de partido que es-
tão pondo suas cartas
nesse jogo terão possível-
mente mais presença e

força junto ao eleitorado

do que ele. Preocupado

com o acúmulo de estre-

las na defesa do presiden-
cialismo, o senador Mar-

co Maciel tenta evitar o

que chama de 
"fulaniza-

çào" da campanha, isto é,

que pessoas se sobrepo-

nham à tese do presiden-
cialismo.

Ora a força desse mo-

vimento está nào na sua

idéia mas no empenho em

favor dela de políticos
com notória influência

pessoal. A principal
ameaça ao parlamenta-
rismo está em que ele terá

de pedir votos a eleitores

predispostos a votar em

Brizola, em Quércia, em

Antônio Carlos Maga-

lhães, em íris Rezende,

em Mestrinho, em quan-
tos jogam sua sobrevi-

vencia política na sobre-

vivência de um sistema de

governo que pelo menos

as elites dirigentes que-
rem mudar.

Brizola questiona isenção
m Governador lembra que Brossard sempre foi um 

'parlamentarista 
apaixonado\.

^fú^ágA

NOVA I0R-

QUE. EUA — O

g o v e r n a d o r
Leonel Brizola d

questionou
isenção do mi-^
nistro Paulo
Brossard — "Um 

parlamentarista
apaixonado", afirmou — 

para pre-
sidir em nome do Tribunal Supe-
rior Eleitoral o processo do plebis-
cito que decidirá sobre a forma e o
sistema de governo a 21 de abril. O

presidente do TSE nào gostou da
mensagem veiculada pelo PDT que
classifica o parlamentarismo como
um golpe e deixou entrever que ela

poderá ser retirada do ar, como

pediu a deputada parlamentarista
Sandra Cavalcanti (PFL-RJ). Bri-
zola está em Nova Iorque devido
ao estado de saúde de sua mulher,
dona Neuza, há 4S dias internada
em um hospital.

"As 
declarações do sr. Paulo

Brossard revelam que o atual presi-
dente do TSE. tratando-se de parla-
mentarismo. nào tem a indispensá-
vel isenção para presidir um

plebiscito de forma equidistante e

justa", afirmou o governador. 
"Ele

é e sempre foi um parlamentarista
apaixonado. Apoiou o golpismo dc

1961. que implantou de forma arbi-

traria e oportunista o parlamenta-
rismo."

No entender de Brizola. a opi-

niào pública vai esperar que Bros-

sard — "por 
uma questão de cons-

ciência" — declare-se impedido de
exercer a função de presidir a cam-

punha pelo plebiscito. 
"Esse 

gesto
honraria nossa Justiça Eleitoral e o

próprio sr. Brossard. ainda mais

que suas declarações nào seguiram
a tradição de reserva e prudência
que, de um modo geral, caracteriza
os magistrados nos altos tribu-
nais", afirmou o governador.

Com relação às queixas da de-

pulada, o governador disse não es-
Iranhar e anunciou que as peças
publicitárias criticadas serào substi-
tuídas 

"para 
demonstrar que a

preocupação nào 6 outra senão a de
elucidar a população".

No Rio, o presidente regional
do PDT. deputado Vivaldo Barbo-
sa (RJ), admitiu que as vinhetas de
30 segundos não têm cumprido a
função de esclarecer o eleitorado
corretamente, mas lembrou que es-
ta alternativa foi utilizada no car-
naval, quando a atenção do públi-
co para o assunto fica natural-
mente reduzida. A partir da próxi-
ma semana, segundo Vivaldo, a
Frente Presidencialista veiculará a

propaganda utilizando lodo o lem-

po a que tem direito. Serào dois
blocos de dez minutos, onde o
PDT terá uma fatia de um terço
em cada um dos blocos.

Vivaldo disse que o partido
nào admitirá qualquer tipo de
censura à mensagem que trata o

parlamentarismo como golpe:"Ninguém 
tem o direito de apre-

ciar o conteúdo da propaganda. O

partido é autônomo e nào pode
sofrer censura, a menos que esteja
ofendendo a honra de alguém".

Olavo. Rulino — 18/3/91
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Brizola anunciou que a propaganda do partido na TV será mudada

Brossard critica
D O presidente do TSE, Paulo
Brossard, que veraneia na praia de
Torres (RS), disse que se for preciso
o TSE vai usar rádio c televisão
"para 

orientar e esclarecer os eleito-
res sobre a forma e sistema dc uo-

verno". Ele criticou os comerciais

que fazem propaganda partidária

na campanha para o plebiscito, co-

mo a vinheta do PDT. que diz que o

parlamentarismo é um golpe.

Queixa não foi

formalizada
O Tribunal Superior Eleitoral

nào recebeu formalmente nenhuma
reclamação da Frente Parlamenta-

risla contra a mensagem divulgada

pelos presidencialistas, no radio e
na televisão, classificando o parla-
mentarismo de golpe. Nem o vice-

presidente do tribunal, ministro Se-

púlveda Pertence, tomou qualquer
iniciativa em virtude de declarações
do ministro Paulo Brossard. presi-
dente do TSE. de que poderia man-
dar suspender o anúncio da Frente
Presidencialista.

Segundo o vice-presidente do

TSE. o tribunal vai se reunir na

próxima terça-feira quando, então,

apreciará denúncias de uso indevi-

do do espaço de que dispõem as
frentes envolvidas no plebiscito.

Cardeal lamenta

falta de clareza
SÃO PAULO — Parlamentarista

histórico, mas sob condições, o ar-
cebispo de Sào Paulo, Dom Paulo
Evaristo Anis. lamenta os rumos

que a campanha do plebiscito está
tomando na TV. 

"A 
propaganda

dos sistemas de governo - monar-

quia. presidencialismo e parlamen-
turismo — nào está mostrando ao

povo com clareza como cada um

deles vai funcionar", afirma,

A primeira condição para qual-

quer regime dar certo no Brasil, na

opinião de Dom Paulo, e fa/er uma

profunda reforma partidária, para

que os partidos tenham força e ini-

ponham disciplina: 
""Seja 

qual for a

decisão úo plebiscito de 21 de abril,
esta é uma premissa necessária".

BRASÍLIA —O ex-prefeito Mar-
ccllo Alencar encontra-se hoje. em
Petrópolis. com o senador José Ri-
cha (PSDB-PR). presidente da
Frente Parlamentarista Ulysses
Guimarães. Oficialmente, o encon-
tro é para avaliar a campanha pelo
parlamentarismo, mas vai servir
também para acelerar a aproxima-

çào entre o ex-prefeito e os tucanos.
Marcello lança na próxima semana
manifesto se desligando PDT e já
deixou claro para que seu rumo é o
PSDB. O anúncio do incresso no

novo partido só será leito depois de
uma reunião no dia 12 sk março
com o senador Mário Covas c a
cúpula nacional do partido.

Aos amigos, Marcello tem dito

que a decisão de deixar o PDT nào
foi fácil. 

"Minhas 
divergências nào

sào de natureza ideológica, mas liu-
mana", afirmou, atribuindo a rup-
tura á absoluta deterioração de
suas relações com Leonel Brizola e
à falta de independência da cúpula

partidária parti tratar com isenção
esse tipo de problema.
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1 "fs dio&ni d v*1.1/CUllcU. quer proteger contribuinte
Queixas de populares sensibilizaram presidente, que promete rigor contra abusos do poder econômico

Rr.isllia—Rilhortn Alwac *T

Segundo escalão
LILIAN OLIVEIRA e

LUIZ ROBERTO MARINHO

» BRASÍLIA — 0 presidente Ita-
mar Franco pretende aprovar ain-
da neste semestre uma legislação
mais dura e eficaz contra o abuso
do poder econômico, a partir de
estudos dos ministérios da Justiça
e da Fazenda. Sensibilizado com
as queixas de populares que ouviu

!no carnaval de Olinda, o presi-
dente passou os dois últimos dias
estudando a legislação existente

,_que, em sua opinião, é esparsa,
lenta, desordenada e deixa o con-
tribuinte desprotegido.

O estudo, cuja primeira versão
,foi apresentada ao presidente na
semana passada, propõe, entre
outras medidas, a redução para
38 dias do prazo de tramitação
dos processos no Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica

(Cadê). Depois de notificada, a
empresa terá três dias para se ex-

plicar e, se os argumentos não

forem convincentes, será obrigada

a reverter a situação anterior à

denúncia e pagará multas diárias

corrigidas monetariamente.

A disposição do presidente foi

: anunciada em "café 
da ressaca"

Oligopólios — "Esses 
oligo-

pólios pensam que o governo é
fraco. O governo fala que não

quer controle de preços ou cho-

que e essa gente começa a abusar.
Aí o povo se sente desprotegido."

Legislação — "As 
leis para

combater o abuso de poder eco-
nômico são esparsas. O po*'o ain-
da está desprotegido. Os mecanis-
mos são lentos e o contribuinte
está desguarnecido, o governo es-
tá desguarnecido. O governo pre-
cisa ter uma legislação mais ágil
em defesa do consumidor. Talvez
haja uma centralização, porque
atualmente existem dois ou três
órgãos tratando desse assunto".

Corrupção — "Estou 
aguar-

dando relatório da Secretaria de
Desportos. Ninguém vai envolver

Brasília — Gilberto Alves

Itamar no 
"café 

cia ressaca": contra os abusos e a inflação dc 28%, que não deixam "o 
povo ser feliz

— como ele, de bom-humor, de-
'nominou — de quase uma hora
com jornalistas, à tarde, em seu

gabinete, adiantou que na próxi-
ma semana reúne-se com o presi-

dente do TCU, Carlos Átila, para
discutir mecanismos para comba-,
ter a corrupção no governo. Pro-
meteu mudar a ordem econômica
— que diz continuar injusta —

zem que é o Primeiro Mundo.

Quando falo, sou presidente do

Quinto Mundo. O presidente, in-
felizmente, nào pode tudo. O pre-
sidente do Brasil, quando põe a
mão em certos vespeiros, é com-

plicado. Só a pessoa que senta
aqui, na cadeira de presidente, sa-
be."

TRECHOS DA ENTREVISTA
o governo em corrupção. Se tive-
rem conhecimento de corrupção
no governo, estão autorizados a
falar comigo ou os ministros. Este
é um governo transparente e a
corrupção não será admitida, par-
ta de onde partir. É preciso evitar

que a corrupção seja instituciona-
lizada".

Plano — "O 
governo vai mudar

a ordem econômica, mas não sig-
nifica que tenha um plano econô-
mico. Não espero que a inflação
caia hoje ou amanhã. A ordem
econômica vai ser alterada não

porque o presidente da República

quer, mas porque o país precisa."
EUA — "O 

presidente Bill Clin-
ton, quando fala que sente dificul-
dades em combater problemas
com a indústria farmacêutica, di-

Imprensa — "Alguns 
jornais

não percebem, mas o povo sim.

Quando zombaram da produção
do carro popular, o povo com-

preendeu que a questão era gerar
empregos. Costumam plantar que
sou áspero, duro, que brigo com
ministros. O presidente Clinton

grita, reclama com a imprensa, se
irrita com vazamento de notícias,
é irascível. Aqui planta-se uma
biografia injusta— nâo grito, não

"gostem 
ou não gostem", e la-

mentou as altas taxas de inflação.
"Qual 

o povo que pode ser feliz
com uma inflação de 28% ao
mês?"

bato na mesa, não brigo com a
imprensa. Sou educado. A im-

prensa nâo devia citar "fontes 
pa-

lacianas", mas revelar quem é a
fonte.

Povo — "O 
povo fala sobre

inflação alta, fome, miséria, mas
com esperança. Percebem a dife-
rença na questão da educação,
dos aposentados. Perguntam se
não tem como o governo coibir o
abuso do poder econômico.
Acham que o governo está sendo
fraco e esta questão me preocupa.
Por isso é importante ter contato
com o povo".

Ministério — "Nâo 
tenho bri-

ga com ministros. O ministro que
nâo gostar de trabalhar com o

presidente pode dizer que quer
sair."

ainda em debate
BRASÍLIA — O presidente Itamar

Franco e o ministro-chefe do Gabinete
Civil, Henrique Hargreaves, aparente-
mente não estão falando a mesma lin-

guagem sobre as substituições no se-

gundo e terceiro escalões. Itamar

garantiu ontem que, nas substituições,
nào trocará cargo por apoio político
mas, a dois metros dele, Hargreaves
disse que as indicações de políticos que
votaram com o governo terão prefe-
rència.

"As 
substituições vão ocorrer sem-

pre no interesse da administraçào, e
nunca por interesses políticos", decla-
rou Itamar durante cafezinho que ofe-
receu a jornalistas. 

"Os 
critérios serão

técnicos e se exigirá honestidade e con-
tluta ilibada. Mas se há, por exemplo,
um engenheiro que atenda a estas exi-

gências sugerido por pessoa ligada a
nós, por que não nomeá-lo? A gente
sabe quem é quem no Congresso e

quem votou com a gente mais de uma
vez", afirmou Hargreaves.

Mudanças — O presidente sa-
lientou que nâo quer cometer injusti-

"ças. Por isso, o preenchimento dos
cargos no segundo e terceiro escalões
será gradual, mas nào lento. "Gradual

nào quer dizer que a velocidade seja
zero." Uma das primeiras substitui-

çòes poderá ser a do presidente da
ECT (Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos), José Rocha Lima, rema-
nescente do governo Collor e apadri-
nhado pelo governador da Bahia, An-
tônio Carlos Magalhães, que lhe láz
oposição.

O destino do secretário nacional de
Desportos, Márcio Braga, sob audito-
ria por denúncia de gastos irregulares,
nào está decidido. Itamar negou que
vá demitir o ministro da Agricultura,
Lázaro Barbosa. E citou os ministros
Antônio Britto, da Previdência Social.
Paulo Haddad, da Fazenda, e Jamil
Haddad, da Saúde, como exeplo de
nomeações corretas. "As 

nomeações
deles foram feitas fora de qualquer
ingerência política", disse Itamar
Franco.

mm
berutz.

DA SUA
EMBA
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Inglês na medida cert;>

para grupos dc

executivos ou

funcionários, que

precisam conciliar

flexibilidade de horários

com economia de custos.

Aulas na própria empresa

ou na unidade Berlitz

mais próxima.
CharterCourse. 0 inglês

na linguagem dos

negócios,

:\ PALAVRA f-Myl \l i.H I

P.Vargas: (021)507-23-13

Centro: 1021)240-6606

Ipanema: (021)267-124')

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE:
FUMAR E PREJUDICIAL À SAÚDE.
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Maluf traz recado dos

Aumenta a pressão do governo Clinton

Está aberto para você

que é empresário. Para vo-

cê que é executivo. Para

você que sabe que o seu

balanço precisa ser pu-

b 1 i c a d o num 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

melhor 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 fechar grandes

negócios está aberto

para você.

BOISA

TEODOMIROBRAGA

Correspondente

WASHINGTON — As autorida-

des americanas alertaram o pre-
feito Paulo Maluf que a demora

do Brasil em aprovar uma legisla-

ção de patentes poderá azedar as

relações da administração Clinton

com o governo Itamar Franco. O

prefeito de São Paulo prometeu
instruir o PDS a se empenhar pa-
ra a aprovação do projeto em tra-

mitação no Congresso, apesar de

considerar a preocupação dos

americanos com o problema uma
"gota 

no oceano" perto dos gi-

gantescos superávits obtidos pelo
Japão no comércio com os Esta-

dos Unidos.

Em entrevista ao final de sua

visita de três dias à capital ameri-

cana, quando buscou apoio do

governo Clinton para seu pedido
de empréstimo de USS 318 mi-

Ihões ao BID. Paulo Maluf criti-

cou a administração de Erundina

em São Paulo por não ter feito

empréstimos externos para proje-
tos no município. 

"O 
PT foi tão

incompetente na gestão Luiza

Erundina que não teve nem com-

petência para fazer dívida" ata-

cou Maluf, que classificou os em-

préstimos dos organismos

Gustavo Miranda — 2/6/89

Maluf promete mobilizar o PDS

financeiros internacionais como
"meia 

doação" por causa das suas

baixas taxas de juros.
As reclamações conlra a falta

de leis de proteção à propriedade
intelectual no Brasil foram reite-

radas a Maluf com mais ênfase

pelo subsecretário assistente para
Assuntos Interamericanos, Phillip

McLean. 
"Isso 

não deveria ser

motivo para que se impeça um

bom relacionamento com o Bra-

sil", disse o prefeito, garantindo o

apoio dos políticos e autoridades

dos EUA no BID.

ias e

entregue ao Supremo
SÃO PAUIO — O advogado

Antônio Cláudio Mariz de Olivei-

ra enviou onlem a Brasília, para
ser protocolado no Supremo Tri-

bunal Federal, a defesa de Paulo

César Farias no processo criminal

movido pela Procuradoria Geral

da República contra o ex-presi-

dente Fernando Collor.
"Estou 

me baseando na inép-

cia da denúncia, a partir do argu-

mento de que faltam elementos

que caracterizem os seis crimes

dos quais meu cliente é acusado",

informa Mariz de Oliveira. O ad-

vogado procura demonstrar, ao

longo de 37 páginas, que PC Fa-

rias está sendo denunciado por
supostos crimes ainda não apura-

dos. 
"É 

uma inversão do procedi-
mento penal, pois ainda há inqué-

ritos em andamento, o que
significa que a polícia ainda está

investigando os fatos."

Para Mariz, parece ter havido

um 
"açodamento 

da denúncia",

pois o normal seria seguir o cami-

nho normal, que supõe primeiro
indiciar o acusado para só depois

oferecer a denúncia. 
"Meu 

objeti-

vo é que a denúncia nào seja acei-

ta pelo Supremo por ser inepta",

adianta o advogado.

A defesa dc PC foi enviada em

nome do relator do processo, mi-

nislro limar Galvào, pelo escrito-

rio de Mariz em Brasília. O advo-

gado informa não ter idéia em

quanto tempo o STF vai decidir

se aceita ou nào a denúncia. 
"Co-

mo há nove réus no processo, in-

cluindo o ex-presidente Fernando

Collor, cada um deverá enviar a

defesa ao Supremo, que remeterá

os documentos à Procuradoria."

Os ministros do STF só tomarão

sua decisão depois que o procura-
dor-geral, Aristides Junqueira,

devolva as defesas.

!
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;- 1 TOURS RQDQ-AêREQS
Pro.oi con bou nai lorllot oíreai «m 1/2/93, lujiik» a n

SERRAS GAÚCHAS E PRAIAS DO SUI. 11 dio.
9 tel. Avião Rio/Curitibo/Rio Ônibus por Blumenau e Vai» do
llO|aí, loguno. Porto Alegre etc

SERRAS, GRAMADO E CAXIAS. 8 dia.. 7 ref.
Avião Rio/P Alegre/Rio. Po.seios completos de ônibus pela.
belezas do Sul Em Gramado, Hotel Serra Azul (5*).

MINAS HISTÓRICA E BRASÍLIA. 5 dio.. 4 ..f.
Ônibus por Congonho. do Compo, Belo Horizonte, Ouro Prelo,
Manono, Maquine, Trè. Morios. Retorno oíreo Bro.ilio/Rio.

BRASÍLIA E CALDAS NOVAS. 6 dio.. 6 ref...
Avião poro Bro.ilio Ônibu. por Goiânia, C Novo., Uberlàndio,
Aratã, Franco. Ribeirão Preto, Campinos, São Paulo

LITORAL ESMERALDA.
Do Rio o Salvador ou Maceió por ônibus: Búzios, Guoropari,
Vitorio, Alcobaça, Prodo e Hotel Praia do Prado, Porto Seguro,
Itobuno, Ilhéus, lloponco, Salvador, Aracaju e Maceió.

O Volto oéreo de Salvador ¦ II dias, 9 reis 

• Volto oéreo de Maceió ¦ 13 dios, 11 reis _

. 3 x 5.767.000,
ãvltte

11.444.000,

3 x 4.847.000,
i viria

II.JW.000,

.3x3.089.000,
6 vido

7.201.000,

. 3 x 3.545.000,
aviso

I.J64.000,

.3 x 5.758.000,
òvlno

U.4JS.0O0,

.3 x 6.828.000,
àvl«a

15.917.000,

LITORAL FANTÁSTICO. 14 dias, e .,f, 3 x
Avião RioíSolvodor Ônibu. de Salvador o Recife Avião

Recile/Noiol, Nolol/Fortalezo e volta Forlolezo/Rio

Parle Rodoviária Salvador, Estância, S Cristóvão, Araco|u,

Propno, Maceió, Porto de Golinhos, Recile e Olinda

LITORAL PANORÂMICO, n dia.. 10 r.l, 3 x

9.206.000,
ò viria

21.440.000,

6.194.000,
ovina

14.4)9.000,
Avião Rio/Recife De Recile oo Rio em ônibus, via. Recile, Olinda,

Porto de Galinhas, Moceió, Aracaju, Estância, Salvador, Itobuno, Vitória,

Guorapori, Meaipe, Rio

GRANDIOSO LITORAL NORDESTE. 16dio., 11 _•__._ 3x
Avião Rio/Fortalezc. Fortaleza/Natal e Notol/Recile.

Ônibus de Recile oo Rio, com o roleiro-acimo (UTORAl PANORÂMICO!

i 9.081.000,
òvitío

i 11.167.000,

_3 x 4.273.000,
4 visto

9.960.000,

MINAS, BRASÍLIA E CALDAS NOVAS. 9 dio., 9 »_> 3 x 3.Ò73.000,
Ouro Prelo, Congonhas, B. Horizonte, Moquiné, Cristalina, Anápolis, Ía-KSwi
Goiànio, Porque da Logoo Quente, Aroxã, Ribeirão Preto e etc 7.163.000,

CALDAS NOVAS FASCINANTE. 7 dia., 7 ref, D.,d_3 x 2.408.000,
Ribeirão Prelo, Franco, Aroiâ, Porque da lagoa Quente Bonhos 4 «1°

termais no maior complexo de piscinas de Coldas Novas 5.61X000,

PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI. 12 dias. 12 ref.
Coito Verde, 5. Poulo, Pre.. Epildcio, Dourado., PJ Caballero,
Ponto Porá, Corumbá, bdário, Puerto Suarez, Mirando,
Compo Grande, Aracotuba, Barra Bonita ele.

PORTO SEGURO E HOTEL PRAIA DO PRADO.
Nona programação paro a Bahia 4 imbalivel. Só nós mo.lromos.
Alcobaça, Tororão, falísiat e o ecológico Hotel Praia do Prado.

HOTEL PRAIA DO PRADO. 8 dia., 7 ref. Desd. 3 x 2.164.000,

PORTO SEGURO E ALGO MAIS. 8 dia., 7 ref. D..de3 x 2.695.000,

PORTO SEGURO E BAHIA TOTAL. 9 dio.. 9 ref. D..d.3 x 3.119.000,

PORTO SEGURO PRADO E VITÓRIA. 8dio.,7.ef..D....3 x 2.408.000,

BLUMENAU E VALE DO ITAJAi. 5 dios. 4 ref. 3 x 1.544.000,

Pomerode, Brutque, Comboriú, llapema, Curitiba, Santa Felicidade, *.»!*«

com Belo Carrero World. JJ9I.000,

FRAIBURGO E SERRAS GAÚCHAS. 9 dia., 8 ref. _3 x 2.805.000,
Curitiba, Fraiburgo, Videira, Treze Tilia., Gramado 4 Í^JL.
(Hotel Serra Azul 5 *|, Canela, S. Paulo, Rio

SUL MARAVILHOSO. 11 dio., n r.fei,õ...

Curitiba, Gramado (Hotel Serra Azul), Canela, Goribaldi, Caxias

do Sul, P Alegre, Torre., laguna, Florianópolis, Brusque, Blumenau

Em Gramado Hotel Serro Azul (5*), o melhor do Serra Gaúcho.

• SUL EM GRANDE ESTILO. 12 dia.. 12 .oh

. 3 x 3.788.000,
ò vista

1.131.000,

3 x 4.058.000,
ovina 9460.000,

• SUL COM FOZ. 15 dias, 15 ref»  3 X 5.299.000,
ovina 11353.000,

TRfS FRONTEIRAS (FOZ DO IGUAÇU). 7 dia. 3 x 2.497.000,

7 reh. S. Poulo, Curitiba, Cotcavel, Foz, Ciudod dei E.te (Poraguai|, 4 vista

Puerto Iguazu (Argentino), Maringã, londrina etc.

QUATRO BANDEIRAS. 16 dio., 15 ref. O lour mai._De.de K$_766,00
completo por 4 pai». Bra.il. Uruguai, Argentina e Paraguai

BBE W__7F

CINTIOi Suo do Q. nando. 20/SI| Tel 221-4499 MURA: (_cU.fi. A« OlegòrioMaciel, 451/lj D Te! 49*-2!37

Em itüitütoã isZii^Ts 
"JUCÁ: Fto Soem Peno, 45/l| 10 I - Tel 264-4(93 NITIIÔI: (Conloctur| More.ro Césor. 229/Slj 209 - tel 710-7401

CONIUUIO MU «MOTIM VIMINsCOMCAIANA: Ruo Santa Cloro, 70/SI. -Tel 255-1195 N. IGUAÇU: (Morcoi_i| A, Gov Roberto Silveira. 2J4 • Tel 761-3673

IKKKrtiKJiMnoiSMCltKO IfANIMA: ViKondede Piroiá. 351 /lj 105 Tel S2I-1UÍ *'• ,^ J""1"Z 
CexseJMi^tvriHk. • virirl. . I. h.Hi_m. . MvMtr

Ürr\S dias Gw&a braiiMra. Inglêi você $6 feto

y 
ks qu!»«. fâsía pwiMM opcional. Johannesburg.

Y Pretória, Kruger Park, Reino do Suozilôndio,

J Zululãndia, Durban, Port Elizabeth, Garden Route.
. Siellenboih, Cape Town etc SaMai do Rio De.de US$1643,00 -i

-g

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NOS

ESTADOS UNIDOS
Cuia Drapiloiro. Ingl*» voei fé laia m quisar.
Café da manhã • Mcia-pomAe opoonaii.
Qualidade a pre^o* imbalívoia. Compara.

MIAMI, ORLANDO i KEY WEST. 14 dia.
Progromoçõo completo Gofonlimoi conoico o* odultei se diver

tonlo quanto as ciionças

FLÓRIDA TOTAL 16 dio.
Key West, Miomi, Ortondo, Disney, Epcoi, Unr.ersol, Tampa,

Sorasola, Ven.ce, Fori Myers, Naples, ele .

S*.VOANDO

MRTf tsiUA *
TfBBESTIE

. USI 1.820,00

. U5$ 1.995,00

. W

NEW YORK, BOSTON E NEW ENG. AND. u dias
Washington, Philodelphio, Atbnlic City, Piovidence, Cope Cod,

Cambridge, Boslon, New Yorl (5 noite») U$$

FLÓRIDA, WASHINGTON E NEW YORK. 17 do.
Miomi, Orlando, Mogk Kingdom, Philodelphio, Atlantic

City (1 noite). New Yoit |4 noites) UJ.

DE MIAMI A NEW YORK. 20 dias
Orlando, Savannan, ChoHeslon, Norfolk, Virgínia BeacH,

Willwmsburg, Washington e Alianlic City

COSTA OESTE, MIAMI E ORLANDO. 18 d.a.

los Angeles. San Francisco, los Vcgas, Disney, Epcoi. etc _.. U5$

COSTA OESTE, WASHINGTON E NEW YORK. !¦•¦ dos

los Angeles, 5an Fioncisco. los Vegas, Philodelphio,

Alianlic City, etc US$

CALIFÓRNIA E LAS VEGAS.u d.as

tuíuoso HoklCosstno em losVegos Viogcin pela e

rodovia I que liga los Angeles a San Francisco

COSTA OESTE ARIZONA. 17 dia. ou

O lour moii complelo Calilórnio. Nevado e Anjono Paiques

Nocionais. lai Vegoi, Ciond Canyon. Phoenu ele . US-

COSTA OESTE, ARIZONA E HAWAII. 20 do. 
ou

los Angeles, San Francisco las Vegas, G.ond Canyon, Monlejuma

Phoenu. Polm Sprmgs Howan (5 noites) na lomoia praia de

Woili-i

Ana

us.

i
1.998,00 s

2.420,00

2.530,00

2.620,00

2.730,00

1.998,00

1.995,00vasp
2.195,00 VARIG

ASMMMTilíWCle 1
Â turismo ou 1

negócios ||
7 NOITES NO

HOTEL DORAL INN,
um dos melhores 4 Estrelas

de New York, situado no

coração de Manhattan

Jantar no famoso

Alfredo di Roma

Traslados Aeroporto/
Hotel e Clíy tour

USS. 2.990,00

°"d* 
1 IAS P/PISSOAfM

USS l« i *t9/00 APTO. DUPLO
(Air*o + l«rr»«tr«)

ZÇf VOANDO

AVARIO
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Música popular ajuda
Igreja usa 22 canções que falam de casa e barraco, de 

'Saudosa 
maloca' a Tuneral de lavrador', para ilustrar tema da moradia

KSCS UAI II O — Hn f!in.n/-\ An pliintiüc rnnt'c o lomnnlnc rln K/f DD .. São Paulo — Luiz Carlos dos Santos __ _ ^ 
com

., SÃO PAULO — Da canção de

protesto Construção, de Chico

Buarquc de Hollanda, ao samba

Saudosa maloca, de Adoniran Bar-

, bosa, o manual da Campanha da

Fraternidade — lançada ontem em

São Paulo pelo cardeal-arcebiSpo

Dom Paulo Evaristo Arns e dedica-

da este ano ao lema Onde moras?
—. catalogou 22 composições da

, MPB que falam de casa, barraco.
• favela, pobreza e morte para refle-
»xão dos católicos durante a quares-
•ma.

"Cada 
comunidade poderá eseo-

lher sua música e improvisar sua

celebração", explica o cónego Da-

goberto Boim, autor do texto-base,

de 302 páginas, distribuído pela
..Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil (CNBB) às 7.459 paro-

,,quias cias 251 dioceses do país. Os

compositores populares não vão

desbancar, no entanto, os cantos

Jitúrgicos, também sugeridos pelo
¦ manual.

Apresentadas como anexos aos

capítulos que discutem as condi-

ções de moradia, política habitacio-

nal. solo urbano e movimentos de

pressão popular, os sambas, mar-

chinhas, rocks e lamentos da MPB
todos bem conhecidos — suge-

rem a discussão dos problemas le-

vantados por suas letras, sempre a

partir da visão dos pobres e dos

sem-teto.
"Quem 

é essa gente que fica sem

casa para morar?", pergunta o tex-

to da Campanha da Fraternidade,

depois de transcrever Daqui não

saio, de Paquito e Romeu Gentil, e

Eu não lenho onde morar, de Dori-

vai Caymmi. Sei lá, Mangueira, de

Paulinho da Viola e Hermínio Bello

de Carvalho, leva a uma reflexão

sobre o morro e suas lições. 
"A

escola de samba ajuda o povo a se

orgulhar de sua comunidade", ob-

serva o manual, lembrando as ini-

ciativas dos moradores da Estação

Primeira para melhorar de vida.

Músicas que 30 anos atrás esta-

vam no index da Igreja — como

Ave Maria no morro, considerada

uma blasfêmia por certos vigários
constam do repertório. Funeral

de lavrador, de Joào Cabral de Mel-

Io Neto. e Zelão, de Sérgio Ricar-

do. e Feio, não é bonito, de Carlos

Lira e Guarnieri, cantam as triste-

zas cio sertão e das favelas.

Cardeal apela a Maluf
. O cardeal-arcebispo de São Pau-

Io, Dom Paulo Evaristo Anis.

anunciou, na abertura da Campa-

.nha da Fraternidade, dedicada este

«ano à moradia, que vai pedir ao
"prefeito 

Paulo Maluf para manter,

na área de habitação, a política de

sua antecessora. Luiza Erundina. O
cardeal pretende garantir o apoio

municipal à construção de casas pe-
Io sistema de mutirão, que na admi-

nistraçào passada reunia Igreja e

prefeitura. 
""Ao 

falar eom Maluf
"' 

sobre esse problema, depois da pos-"rse 
dele, insisti em que a prioridade

devem ser os desempregados e os

moradores das ruas", disse D. Pau-
Io. Segundo o arcebispo. Maluf e o

governador Luiz Antônio Fleury
¦t estão interessados em investir em

programas de casas populares para
¦diminuir o déficit habitacional.
""Creio 

que se pode confiar também'• 
no presidente Itamar Franco, que

• sempre teve sensibilidade para a
' 

questão social", acrescentou o car-

deal.

O coordenador da Pastoral da

Moradia na arquidiocese, frei Gui-

lherme Reinhard, interveio na en-

trevista para denunciar a destruição

de barracos sob viadutos. 
"Funcio-

nários da prefeitura sumiram com

as famílias, incluindo grávidas, de-

pois de queimar tudo o que elas

tinham", afirmou.
Na Missa de Cinzas, o paraíba-

no Severino Bezerra de Lima refor-

çou a queixa, ao falar de mutirão a

cerca de 5 mil fiéis que assistiram á

cerimônia na catedral. Líder do

Movimento dos Sem-Teto da Fa-
zenda da Jula. Severino disse que
os trabalhadores de baixa renda

nào conseguirão casa por outros

meios. Eliane Regis de Lima. de 6

anos, correu para o colo de D. Pau-

Io carregando um cartaz com o le-

ma da Campanha da Fraternidade
— Onde moras? Eliane mora com a

família — màe empregada domésti-

ca, pai balconista desempregado e

uma irmãzinha de dois anos — nas

ruínas de um cortiço incendiado em

Santa Cecília.

Matadores de advogado

ã m

ex-
- MANAUS — O secretário de Se-

"""gurança 
Pública de Roraima, Jaime

, Paula Linhares, confirmou ontem

, que os dois ex-policiais Marcos An-

! dré Cavalcanti e Marcos Antônio

; Santana Sales, presos em Boa Vis-

ta, foram reconhecidos por teste-

munhas como autores da morte do

advogado da OAB, Paulo Coelho.

Eles negam o crime, mas para o

secretário 
"nào 

existem mais dúvi-
¦ alas de que eles são os assassinos".

Jaime Paula Linhares disse que
as testemunhas garantiram ter visto

quando os dois abordaram o advo-

gado na noite de sábado, em frente

a sua casa, onde foi morto. O dele-

gado quer saber agora se o carro

usado pelos dois seria do desem-

bargador Luis Gonzaga Batista,

um dos suspeitos de mandante do

crime, conforme denúncia feita pelo
advogado, antes de ser morto.

BRADESCO ®

AVISO AOS ACIONISTAS

i .

DESDOBRAMENTO DE AÇÒES

Em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem

realizadas ajmulativamente no próximo dia 10 de março

de 1993. às 15h30.na sede social, na Cidade de Deus,

Osasco, SP, no Salão Nobre do 5* andar, Prédio Novo, de

acordo com Editais de Convocação que estôo

sendo regularmente publicodos, os acionistas do

Banco Bradesco S.A. apreciarão propostas do Conselho

Superior de Administração, entre as quais se destacam:

- Aumento do Capital Social realizado, no valor de

CrS 14.837.943.265.581,85, elevando-o para
CrS 17.000.000.000,000,00, mediante a incorporação de

Reservas de Capital, sem emissão de ações.

- Desdobramento das ações representativas do Capital

Social, sem alteração no valo. deste, de forma que os

acionistas terão suas posições acionárias acrescidas em

100%, recebendo, gratuitamente, 1 (uma)açõo nova

para cada ação da mesma espécie possuída na
data da Assembléia.

DIVIDENDOS - As ações resultantes do desdobramento terão

direito a dividendos mensais e eventualmente

comptementares, a partir do mês em que se der a aprovação

do processo respectivo peto Banco Central do Brasil. Farão jus
também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas

às demais ações a partir do mês em que ocorrer a citada

aprovação.

luz 
'Onde 

moras'

11.5 quilos de cocaína

Eliane, 5 anos, correu para D. Paulo (D) com o car

SÃO PAULO — O Departamen-

to de Investigações sobre Narcóti-

cos (Denarc), da Polícia Civil de
Sào Paulo, apreendeu, ontem,

11,5 quilos de cocaína, com uma

quadrilha de traficantes interna-

cionais que pretendia levar a dro-

ga para Barcelona, na Espanha.

Segundo o delegado Marco An-
tônio Paula Santos, da 2a Delega-

cia do Denarc, a quadrilha ope-

rava há pelo menos dois anos e
estava sendo investigada há mais
de um mês. Foram presas nove

pessoas: os chilenos Hugo Rayo,

Carlos Gonzales Vargas e Juan

Carlos Martinez, e os bolivianos

Raul Soliz, Mónica Soliz. Cíntia

Chaves Mendez, Erica Navarro.

Fernando Medina Luiz e Marle-

ne Silva.

De acordo com o delegado

Santos, a primeira prisão ocorreu

por volta das 10 h, na esquina

das ruas Cásper Libero com

Washington Luís. no Centro,

quando foi detido Hugo Rayo.
com quatro quilos da droga. Ele
havia acabado de comprar a co-
caína da organização boliviana.

Quase uma hora depois foram

presos, no quartel general da

quadrilha chilena, na Rua Ibira-

porá, 372, no Butantà, na Zona
Sul, Carlos Gonzales Vargas,

chefe da organização, e Juan
Carlos Martinez. Com eles foram
apreendidos mais 3 quilos de co-
caina.

A última apreensão da droga

ocorreu às 1 lh, no Hotel Ozires.

na Rua Cásper Libero. 395.

quando foi presa a parte bolivia-

na da quadrilha. Com eles foram

apreendidos 4.5 quilos de cocai-

na em forma de tubetes, que es-

tavam sendo transformados em

pó. Segundo o delegado Santos,
a droga seria levada para a Es-

panha, via Salvador.

b Mensagem de
João Paulo II faz
defesa do pobre
ARAÚJO Nino

Correspondente

A 

exemplo do que fa/ iodos

os anos, a pedido da

CNBB. o papa Joào Paulo II. em

Roma, transmitiu à meia-noite e

meia de ontem, por rádio, mensa-

gem ao Brasil. A seguir, os princi-

pais trechos do texio. lido pelo

papa em português:
"'(...) 

A Igreja nos quer pro-

por o lema Onde moras?, para
indicar uma das exigências do

homem, enquanto |)eregrino so-

bre a terra, de possuir os meios

para ter uma vida digna de filhos

de Deus. (...) Cumpre-nos defen-

der o direito que todos têm de

viver, de trabalhar e descansar,

de formar um lar. de passar sere-

namente o tempo da doença ou

da velhice, mas sobretudo de co-

nhecer e amar a Deus.

Quando alguns dos discípu-

los encontraram Jesus pela pri-
meira vez, perguntaram e.xpon-

taneaínente: 
'Mestre, 

onde

moras?" E o Senhor lhes respon-

deu: 
'Vinde 

e vede". Nós tam-

bem. que fomos chamados fami-

liares de Deus. Lhe

perguntamos: 
"Onde 

vives, Se-

nhor? Onde estais para que nós

possamos estar juntos de Ti. e

viver na condição de filhos de

Deus. criados à Tua imagem e

semelhança?'.

A Igreja assume a grave res-'

ponsabilidade de responder,

em nome de Deus, 
'vinde 

e ve-

de!". Ela tem o dever inaliena-

vel de exigir o respeito da pes-
soa humana (...)."

BRASÍLIA —A Polícia Feder;.,

poderá reforçar o contingente en-
viado ao Acre para ajudar nas
buscas e captura de Darli Alves
da Silva e Darci Alves Pereira,

assassinos de Chico Mendes. A
decisão será tomada hoje após en-
contros do ministro cia Justiça,

Maurício Corrêa, com autorida-

des locais. Ele descarta a interfe-

rência do Exército.

Corrêa viaja a Rio Branco com

o secretario nacional cio DPI-'.

Amauri Galdino. e dos senadores

Eduardo Suplicy (PT-SP)e Nabor

Júnior (PMDB-AC), ex-governa-

dor do estado. Lá deverão reunir-

se com o sucessor de Chico Men-

cies no sindicato dos seringuei-

ros, Osmarino Amando, a viúva

Ilzamar Mendes e representantes

do Lions Clube e da maçonaria

local.

a reforço para
Darli e Darci

Maurício Corrêa

4 Poltrona Orione em
mogno natural, castanho ou
laça preta em tecido bege.

De: 3.800.000,00

Pon ijmooo,üa

Poltrona Verona mogno ?
castanho tecido bege.

De: 4.600.000,00

Por 2JOO.000.00

Sofa-cama

SO-2000,

korino

sintético

preto.
Casal

De: 9.900.000,00

Por 5.500.000,00

Solteiro

De: 7.900.000,00

Por. 4.200.000,00

com descontos

de até

%

.Conf.de sofá 2 lug. e poltjonas Liliput em tecido Chintz
trevo.

Sofá 2 Lugares

De: 18.200.000,00 Por: 9.900.000,00

Poltrona (cada)
De: 13.800.000,00 Por. 7.9OO.OOO,Õ'0

• 
* 

1 ¦ ¦• v'-,-:;„„

¦caii^'««íÉl§j|

Conj. estofado Barcalonade 2 e 3 lug. em korino sintético

preto.

Lug. De: 9.900.000,00 Por. 4.900.000,00

Lug. De:11.900.000,00 Por: 5.900.000,00

. 01 
'¦&': 

L

A Sala de jantar Pigalli 160 x 80 em mogno castanho.
Mesa De: 17.300.000,00 Por

Cadeira (cada) De: 3.900.000,00 Por

Console De: 12.900.000,00 Por

8.800.000,00

1.960.000,00

6,4000)00,00

APoltrona de balanço

recllnável Soft em korino sintético

preto ou marron

De: 4.900.000,00

Por 2,490.000,00

A Conj. estofado Londres do 2 e 3 lug. em tecido.

Lug. De: 9.900.000,00 Por. 4.900.000,00

Lug. De:12.600.000,00 Por: 6.300.000,00

Copacabana: 
Tel.:521-0740

Tijuca I: Tels.: 248-1786/284-0799
9 Tijuca II: Tel.: 234-5125/248-0547

Petrópolis - Magazln Gelli:

Tel.: (0242) 42-0775
Depto. de Vendas Externas:

Tels.: 280-3136 r. 434/260-8294
Telemarketlng: 

Tel: 240-3392

Temos muito ma

bem bolado0 move!

Gelli Carrefour Manilha Niterói Tel.: 722-6356

Niterói Icaraí: Tels:711-4281/714-8851

Casa Shopping: Tels: 325-1431/325-1265

Norte Shopping: Tels: 269-5591/269-7297

RloSul:Tel.:295-6691

» SuperGelllAv.Brasll:Tel.:590-8322/280-3136

r.330

„.«£,-.*» 
*•-.->«: ,ít f-.t.
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MARCELO PONTFS, com sucursais

Quem 

foi pé-frio neste Carnaval?

Q O deputado Onaireves Moura, que desfilou pri-

meiro no bloco da tropa de choque de Collor e agora

ajudou a levar a Unidos da Ponte para a segunda divisão

das escolas de samba.

D O presidente Itamar.Franco e o Fusca. Ele nem precisou

aparecer na Avenida. Só foi anunciar que iria ver a sua

escola querida do coração, a Portela, e ela quase sofreu a

humilhação de ser rebaixada. O Fusca foi exibido pela

Caprichosos de Pilares, empurrada ladeira abaixo em dire-

ção ao Grupo 1. Itamar tem, entretanto, o consolo de ter

sido aplaudido nas ruas dc Olinda.

D Hans Donner. As duas mulheres dele, Isadora Ribeiro e

Valéria Globeleza Valenssa, vão brigar agora no Grupo 1,

i rebaixadas junto com a Caprichosos.'? 
Hortência. Desfilou em três escolas— Mocidade, Beija-

Flor e Portela. A rainha do basquete coroou uma fase de

decepções — foi um fracasso na Olimpíada, perdeu os

campeonatos paulista, sul-americano e mundial, apanhou

de torcedores e quase perdeu a mãe de infarto.

D

Quem foi pé-quente?

D Taninha, a porta-bandeira do Salgueiro. Tropeçou,

chorou, derrubou a nota da jurada que a viu no chão e

virou heroína.

D Ibsen Pinheiro, que mesmo confundido por um jornal

paulista com o bicheiro Castor de Andrade estreou na

,. avenida como salgueirense e campeão.

D O prefeito César Maia. Três dias antes do desfile,

, desapropriou e deu de presente uma quadra ao Salgueiro.

A mulher, os dois filhos, a irmã e duas secretárias do

prefeito desfilaram pelo Salgueiro. A escola preferida de
• César, Império Serrano, subiu do Grupo 1 para o Especial.

'" 
A Caprichosos de Pilares, que bateu boca com a prefeitura,

por causa do carro alegórico de um pivete assaltando um

turista, foi rebaixada. A Vila Isabel, que também ganhou

do prefeito uma quadra, subiu do 12" lugar no ano passado

para o 8o.

D O Ibope. Como em eleição, é o primeiro a anunciar o

vencedor. Acerta há cinco anos.

Gourmet
Apelido cheio dc pimen-

ta dado a Hans Donner, o

mago das vinhetas eletrônicas

e de carne e osso:
Tia Ofélia.
É uma referência àquela

senhora da TV Bandeirantes

(.•f cozinha maravilhosa de

Ofélia) que há 35 anos prepa-
ra guloseimas na televisão.

E depois as saboreia.

Guerra
Números da Brahma:

vendeu 65% da cerveja con-

sumida no Carnaval de Sal-

vador.
Os outros 35% foram di-

vididos entre a Antarctica e a

Skol.

Dona Neuza
O governador Brizola es-

tá determinado a trazer dona

Neuza para o Brasil, no ini-

cio da próxima semana.

Desde 7 de janeiro, quan-
.. do foi operada, ela está desa-

cordada num hospital em

Nova Iorque.
A Varig já prepara cqui-

pamentos de CTI no avião

cm que dona Neuza será re-

movida.
jsieste^síi bãdoTêm 

' 
No vã"

Iorque, Brizola terá uma reu-

nião com os médicos para dc-

cidir a viagem. Ele levará um

especialista brasileiro em

CTI.

Compromisso
Os príncipes Dom João

Henrique e Dom Manoel e o

deputado Cunha Bueno

(PDS-SP) entregam hoje, às

15h, ao presidente da ABI,

Barbosa Lima Sobrinho, o

projeto oficial do parlamen-
tarismo monárquico.

Os monarquistas repeti-

rão o gesto em várias entida-

des. Querem explicar que a
restauração da monarquia
tem regras claras, desde a es-
colha do rei até a indicação
do primeiro-ministro.
Estaleiro

O chanceler Fernando
Henrique Cardoso fica de

molho até segunda-feira.

Operado de catarata do
olho direito, sexta-feira pas-
sada, está se recuperando cm
seu sítio cm Ibiúna, no inte-
rior de São Paulo.

Febeapá
Os parlamentares brasi-

leiros que visitaram Moscou,

dias atrás, abusaram do bes-

teirol.

O deputado José Bento,

de Roraima, examinando as

instalações do Teatro Bois-

hoi, não se conteve:
Em que luxúria vi-

viam esses comunistas.

A máxima marxista de

que a religião é o ópio do

povo inspirou o deputado

Costa Ferreira, do Mara-

nhão, a sugerir ao presidente
da Comissão de Economia

d(L PArJamejLtoJR-usso, Wla-

dimir Isprasnikov, que os no-

vos investimentos em obras

fossem para construir mais

igrejas.
Assim o povo fica

mais calmo c nào reivindica
-—justificou.

Mas a maior gafe partiu
dc uma autoridade russa.

O chefe da delegação, se-

nador lrapuã Costa Jr, apre-

sentou-lhe o senador Amir

Laudo:
Este foi o homem que

tirou o presidente Collor.
E por que não tirou

também o Sarney? — inda-

gou o russo.

LANCE-LIVRE

» O ministro da Saúde. Jamil Haddad,

visita ás 16h de hoje a Sociedade Brasi-

leira de Pediatria, no Rio, para enlre-

gar oficialmente a portaria que corrige

um absurdo: o Inamps jamais pagou

pediatra em sala dc parto. Agora, é

obrigatória a presença do pediatra na

hora do nascimento de uma criança.

Ê grave a crise: o milionário paulista
Chiquinho Scarpa andou dc ônibus. Como

passageiro do Camarote N° 1 da Brahma.

Ele se orgulhava de jamais ter entrado

num coletivo. Nem mesmo em Londres.

O resultado dos cinco bailes carnava-

lescos promovidos pelo bar c reslauran-

te Tibau, em Piralininga, Niterói (RJ),
foi uma tonelada de lixo jogada na La-

goa dc Piratininga.

t A Riourbe e a Secretaria Municipal de

Educação farão um projeto arquitetônico

para a construção de escolas pré-primárias
no Rio.

O secretário municipal dc Obras do

Rio, Márcio Fortes, anuncia o recapea-

mento do asfalto da Estrada da Gávea

e o alargamento de alguns ponlos para

paradas de ônibus. Instalará 600 pon-
tos de luz na favela c montará novo

esquema de coleta de lixo.

O cantor Cuido Bruninc guardou a voz

para sua estréia hoje no Mistura Fina, na

Lagoa. Desfilou na Império Serrano, a vice-

campeã do Grupo I, sem cantar o samba.

O Show Poinl Movie Café, cm Ipane-

ma, exibirá a partir do dia 9 de março o

video do espetáculo O fantasma da Ópera.

dirigido por Harold Prince e que é grande
sucesso na Broadway. O novo projeto de

Prince é montar na Broadway O beijo da

mulher aranha, de llcctor Babenco.

A falta de moradia no Rio será o tema

de hoje, às lOh, no Encontro com a lm-

prensa, na Rádio JORNAL DO BRASIL,

com Cândido Feliciano da Ponte Neto,

coordenador da Campanha da Fraternida-

de, padre Luís Antônio Pereira Lopes,

coordenador da Pastoral das Favelas, c a

professora Tamara Egler, da UFF.

Quem escondeu no banheiro dos ho-

mens do camarote Cidade Maravilhosa

um dos sapatos brancos de Darlúcia. a

namorada do canlor Wando?

í lh UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO***** VESTIBULAR - VEST-RIO/93
PRIMEIRA RECLASSIFICAÇÃO

O VEST-RIO/93 alerta a seus candidatos que estará sendo publicada

no próximo dia 26 (sexta-feira) a listagem de reclassificação/remane-

jamento.
Esclarece também que, além dos novos candidatos classificados, aque-

les que não tenham sido atendidos em sua primeira opção poderão

sofrerremanejamento.

Todos deverão comparecer, obrigatoriamente, à pré-matrícula da

reclassificação.

S».M^fflffiS88l» DO publica
1021) 236-5185/236-5223 • CONSULTAS E CUHSOS\a JL

6 FITAS K-7, DICÇÃO, IMPOSTAÇAO o ORATÓRIA]

CARNAVAL 93
(Camarote no Sambódromo)

DESFILE DAS CAMPEÃS
O melhor da passarela com buffet, garçom,

segurança, traslado.

Informações! (021) 325-6044
325-4040
987-2220.

AGORA
SEMM/VTRÍGÜLA

LEBLON
' 

Tel 259-3445;" - - - -

ISSO E COISA DE JOVEM
QUE TEM O QUE

Revista Zine. Tudo para o

jovem fazer e acontecer. No seu

Jornal do Hrusil de domingo.

JORNAL DO BRASIL

' -fZkzffZi.

O caderno

que faz parte

da cultura

do país.

JORNAL DO BRASIL

Carrefour v(J^ Vende também Seguros.

Proteja seu automóvel com economia, f Confira.

^ MONZA UNO ESCORT GOL
SLE 2.0 MILLE GL GL-1.8
1990 1992 1991 1993

CrS CrS CrS CrS

Importância Segurada 190.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00

RCF-Danos Materiais 213.573.000,00 213.573.000,00 213.573.000,00 213.573.000,00

RCF - Danos Pessoais 213.573.000,00 213.573.000.00 213.573.000,00 213.573.000,00

Custo à Vista 9.646.000,00 9.425.000,00 S.778.000,00 17.663.000,00

7 Vezes (uma + 6)* 1.589.000,00 1.553.000,00 1.446.000,00 2.909.000.00

4 Vezes (Pare. Fixas) 3.404.000,00 3.327.000.Õ(r 3.098.000,00 6.234.000,00

aumento de

servidores
hrasília — A lei sancionada

pelo presidente Itamar Franco

que concede aumentos médios dc

18% ao funcionalismo público fe-

deral em função da reclassificação
nas tabelas de vencimento foi pu-
blicada no Diário Oficial da

União que circulou ontem. Os au-

mentos, com a reclassificação, se-

rão pagos nos contra-cheques que
os servidores receberão no último

dia útil de cada mês. A reclassifi-

cação beneficia especialmente os

servidores de nível superior, que
subiram até três níveis na tabela.

Na mesma edição extra dó

Diário Oficial que publicou a lei

sancionada pelo Presidente Repú-

blica, foi editado um decreto-lei

assinado também pelo presidente
Itamar Franco, dispondo sobre a

criação, por transformação, dc

cargos cm comissão e funções dç

Confiança do Ministério da Justi-

ça. Com a novidade, a folha dc

pagamento de cargos de Direção e

Assessoramento Superior (DAS)
e dc Funções Gratificadas (FG)
aumentou dc CrS 8,7 bilhões para
CrS 9,5 bilhões.

Nos cargos DAS-6. o dc maior

salário. CrS 36.797.195.40. o Mi-

nistério aumentou de cinco pura
seis o número dc funcionários. Nó

total, o número de DAS aumen-

tou dc 3SS para 431. enquanto o

número de Funções Gratificadas

subiu de 2.236 para 2.3! I.

* Valores ajustados pela TRD do dia.

CARREFOUR
SEGUROSE
SERVIÇOS

A seu serviço, de 2? a sábado, até às 22h00. Carrefour Barra - Tel.: 325-6203.

Para seu maior conforto nova loja Carrefour NorteShopping - Tel.: 594-5639

- Jl^* SÉ CHANCE DE VESTI
^~mMíê fAm a camisa m
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2a TOMBAR PARA O lg SElTaiT
CURSOS

• ADMINISTRAÇÃO DE

EMPRESAS

• CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

• ENGENHARIA CIVIL

• ENGENHARIA ELÉTRICA

¦ ENGENHARIA ELETRÔNICA

• LETRAS (PORT. / INGLÊS •

PORT. / LITERATURAS)

• FONOAUDIOLOGIA

• CIÊNCIAS

PEDAGOGIA 
(MAGISTÉRIO 

¦

ADM. 1° E 2o GRAUS)

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

1 • HISTÓRIA

; 
• GEOGRAFIA

| 
• SERVIÇO SOCIAL

TURISMO

' 
• ADMINISTRAÇÃO

(COMÉRCIO EXTERIOR)

BIOLÓGICAS

ECONOMIA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

234-3466-264-6172
RUA IBITURUNA, 108 - MARACANÃ

IN SCRIÇÕ ES ATE 01 /03/93

PROVAS: 03 e 04/03/93

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

PORTO ALEGRE —Casamento

forjado com cidadão israelense e a

participação em shows de samba

sem licença para trabalhar podem
ter resultado na prisão da brasilei-

ra Marilu Maria dos Santos, 27

anos. em Israel. Marilu integra o

conjunto de samba Los Brasile-

tios. que há seis anos saiu do Sul

para tentar a sorte na cidade is-

raelense de Ilaifa. 
"Ha 

15 dias fui

procurada por um produtor dc

shows chamado Ci, afirmando

que a Mara está presa", contou a

irmã Mara Miranda.
Na última carta escrita para a

família, cm novembro de 1992.

Marilu conta que a polícia eslava

à sua procura por estar ilegalmen-

te casada e com visto de perma-
nência vencido. Na correspondeu-

cia. ela confirma também ter

comprado um casamento para ad-

quirir cidadania por USS 4.500.

Marilu afirma que o então com-

panheiro e integrante do conjtm-

to. Wandy, também pagou para
casar com moça israelense na ex-

pectativa dc permanecer no país.
"Marilu conta que os dois bri-

garam e Wandy. com ciúme do

marido arranjado, denunciou o

casamento à polícia c ao Departa-

mento de Imigração de Israel, rc-

gressando ao Brasil com os dóia-

res que minha irmã juntou para
comprar uma casa. Hoje o Wandy

vive em Florianópolis", disse Ma-

ra. A última informação sobre

Marilu. de acordo com a irmã, dá

como moradia, 
"para 

não ser pre-
sa". a casa do dono da boate onde

se apresentava.

Segundo ela, dos seis brasilei-

ros que foram para Ilaifa, cm

19X7, três já retornaram. 
"Quero

trazer minha irmã de volta ao

Brasil, mas antes disso preciso de

ajuda para localizá-la", afirmou a

irmã, que deseja o auxílio da Em-

baixada do Brasil em Israel.
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OUTROS ESTADOSI

"Vocês mostraram que é

proibido proibir. Viva o

frevo! Viva o trio elétrico!

Viva o carnaval do Rio!".

Alceu Valença, compositor

m i 1

"Acho carnaval fora de

moda. As escolas estavam

lindíssimas mas o destile

gerou uma guerra louca".

Hebe Camargo, apresentadora

Êk^ • *

"Desfilar 
na Mocidade foi

unia emoção muito grande.
Todo mundo devia sair numa

escola, uma vez na vida".

Zé Roberto, técnico de vôlei

RECIFE Olinda —Solano José

desfilaram

Um desfile de 25 dos mais de 100

bonecos gigantes que ajudam a fa-

zer o carnaval de Olinda saiu da

casa de Julião das Máscaras, na

Avenida Joaquim Nabuco, parte
baixa da cidade. Entre os bonecos,

havia figuras confeccionadas pelo

;iiestre homenageado e por Sílvio

Botelho (36 anos), outro famoso

artista da cidade. Ali estavam O

Menina e A Menina da Tarde, a

Mulher do Dia, o Guarda Noturno,

personagens de tradicionais troças.

Para quem assistiu ao encontro,
"lesta 

para os olhos e mais um

motivo para cair na folia", como

definiu um folião.

. Nas ladeiras de Olinda a folia do

carnaval só acabou ontem. A troça

Bacalhau do Batata — fundada há

31 anos — 
passou a manhã arras-

tando os foliões que ainda tinham

fôlego para pular ao som do frevo e

aqueles que. por estarem trabalhan-

do, não puderam brincar nos dias

anteriores. Apesar da grande movi-

mentação de foliões, o carnaval de

Pernambuco foi considerado pela

Polícia como um dos mais tranqüi-

,los dos últimos anos. homenagem ao seu inventor, Julião das Máscaras, e

CEARA

a festa com

Os 25 bonecos se encontraram em Olinda numa inauguraram nova brincadeira

Em Quixeramobim, no sertão

central do Ceará, pela primeira vez

não teve carnaval na praça, por
decisão da prefeitura de evitar gas-
tos. O município, distante 201 qui-
lômetros de Fortaleza, já foi inva-

dido cinco vezes durante a seca por
agricultores famintos e segundo o

prefeito, José Alves da Silveira,
"nào 

podia gastar enquanto a po-

pulação passa fome". Sem lestas

nos clubes ou na rua, o sertão teve

o que comemorar, terça-feira e on-

tem, com chuvas de 110 mm en.

toda a região.

A chuva que cai cm dois terços

do estado causou engarrafamento

nas rodovias de acesso a fortaleza;

ontem, no retorno do carnaval nas

praias. Em Fortaleza, a evasão de

foliões para as praias esvaziou ó

carnaval de clubes c rua.

Segundo a Polícia Militar, o car-

naval de 1993 foi mais calmo en)

ocorrências violentas do que no

ano passado. Nos quatro dias de

carnaval morreram em acidentes no

trânsito dez pessoas no Ceará. O

IML ontem abrigava 33 corpos, a

maioria vítimas de tiros e facadas.

Fotos lie Evandro Teixeira

' 
Adversários

PORTO ALEGRE

? concordaram em posar juntos como símbolo" do esforço conjunto para manter o nível da festa, a que Caetano i

5ão Paulo — Luiz Paulo Lima
SALVADOR

"Fazendo 
um apelo social/A Fe-

b'em convida o povo/Pra brincar no

carnaval". Mais do que um refrão

de um samba-enredo, foi mais um

grito social que mais de duas mil

crianças da Febem gaúcha, inte-
¦grames do Grêmio Recreativo Es-

cola de Samba Renascer da Espe-

rança, lançaram na avenida Carlos
-Alberto Barcellos. O desfile, que
•antecedeu ao das escolas de samba

j3o 
Grupo Especial do carnaval da

capital gaúcha, durou uma hora, na

noite de terça feira, o bastante para
emocionar um público calculado

em 20 mil pessoas, muitas das quais
não resistiram às lágrimas.

"Pense 
o que quiser/Fale mal ou

bem/ Folia e esperança/Quem nos

dá é a Febem". O presidente da

Fundação Estadual do Bem Estar

do Menor, Ricardo Queiroga, 35

anos, terminou o desfile sem voz.

Abraçado ao puxador Márcio Ri-

cardo dos Santos, 14 anos, ele tam-

bém estava emocionado. 
"Mas 

se

chorar, nào vai dar", observou. A

maior escola de samba infantil do

país ("vamos com três mil integran-

tes, ano que vem"), a Renascer da

Esperança detonou. Foram 23 alas.

distintamente caracterizadas, cinco

carros alegóricos. Tudo confecciona-

do pelas próprias crianças da Febem.

¦am na homenagem aos 70 anosdeDodò, cio trio elétrico

Juiz de Fora — Sérgio Puhljo

A torcida da Vai- Vai comemorou com samba o campeonato

SÃO PAULO

vai

indenizar os

paulistas
A Estácio de Sá vai devolver

á Federação das Escolas de Sào

Paulo CrS 60 milhões, que fo-

ram pagos antecipadamente pa-

ra a escola desfilar na capital

paulista. O presidente da Está-

cio. Aci Pereira Alves, afirmou

que este foi o valor do contrato

assinado com o empresário Di-

vino, e acrescentou que está pen-

sando em propor à Prefeitura de

Sào Paulo a realização de um

desfile gratuito.

José Petros, o Zinho, patrono
da Estácio de Sá, acrescentou

que os tais CrS 200 mil pelo frete

de ônibus e mais os CrS 40 mil

que o empresário disse ter pago
adiantado sào um problema do

empresário. 
"Não 

tivemos con-

dições de desfilar em Sào Paulo

por causa da sabotagem que
houve com nosso carro de som.

Fomos prejudicados. E no ano

passado, também acertamos um

desfile com Sào Paulo, manda-

mos o Trem Caipira do enredo

Piitilicêia desvairada, cancelaram

na última hora e ficou tudo por
isso mesmo", queixou-se Zinho.

Cumprindo as previsões, as

escolas de samba Vai-Vai e Ca-

misa Verde e Branco foram as

vencedoras do carnaval de São

Paulo. As duas empataram em

primeiro lugar com 100 pontos.

Encontro de

trios anima

a madrugada
Os primeiros raios de sol

anunciavam o início do fim da

festa. Mesmo assim, os foliões

que lotaram a Praça Castro Al-

ves na manhã de ontem se recu-

saram a acreditar que já era

quarta-feira de cinzas. O tradi-

cional encontros dos trios co-

mandados por Armandinho e

Osmar Macedo balançou o chão

da praça na manhã de ontem. Às

9h30 o poeta mais homenageado

pelos baianos teve descanso,

quando Armandinho deu os pri-
meiros acordes na sua guitarra
baiana para tocar o Hino do

Senhor do Bonfim.

Quando os garis iniciavam a

limpeza da cidade, o carnaval

continuava no Farol da Barra,

animado pela contagiante Tim-

balada, que arrastou uma multi-

dão pelas ruas do bairro. A festa

continuou até às 13h.

Na avaliação da prefeita Li-

dice da Mata, o carnaval de Sal-

vador venceu a guerra contra o

prefeito do Rio, César Maia. 
"A

Bahia ganhou também o carna-

vai do Rio" ironizou Lídice, re-

lerindo-se ao enredo Peguei uni

Ita no Norte, da Escola de Sam-

ba Acadêmicos do Salgueiro,

inspirado na canção do compo-

sitor baiano Dorival Cavmmi.

_.í.3.~..r JV— ;; ;\Sr~v.' -~y<^f
Baianas de Padre Miguel apresentaram seu show no Parque Ilulfeld

FLORIANÓPOLIS JÜíZ DE FORA

À

Um grupo de quase 40 mora-

dores do bairro Córrego Gran-

de, a 10 quilômetros do Centro

da cidade, foi dispersadopela

Polícia Militar, na tarde de ter-

ça-feira. quando iniciavam uma

farra do boi. Apesar de ser uma

tradição da Semana Santa, a lar-

ra em pleno carnaval não sur-

preendeu a presidente da Aca pra

(Associação Catarinense de pro-
teçào aos Animais), Cristalina

Papa. 
"Isso 

ocorre em quase to-

dos os fins de semana".

A principal atração do encerra-

mento do carnaval da cidade lia

noite de terça-feira foi a presença
da Mocidade Independente de Pa-

dre Miguel, que levou 200 compo-

nentes para encerrar o desfile dás

escolas de samba locais. Outra c\

pectativa 
— 

presença do presidente
Itamar Franco —- frustrou-se.

A primeira escola a desfilar foila

Mocidade Independente do Pró-

gresso. fundada há três anos e cujo
nome homenageia a carioca de Pa-
dre Mi miei.
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últímoíSatélite faz
antes de começar a operar

SCD-1 completa sem danos 221a órbita ao redor da Terra
,'.,. SÃO PAULO — O Satélite de Co-

,, tetas de Dados 1 (SCD-1). o primei-

E 
ro satélite brasileiro, lançado no úl-

..' timo dia 9. completou seu

décimo-quinto dia em órbita sem

, nenhum problema. Ontem, às

/ 2ÔhlO, o SCD-1 completou sua
- 221a volta em torno da Terra — sua' 

última passagem do dia.
""'f 

Todos os testes têm sido positi-

p'vos 
até agora. A partir de ontem, o

SCD-1 
começou sua última fase de";; 

testes, antes de entrar efetivamente

em operação, o que está previsto

para acontecer entre os dias 1 e 3 de
'' 

.harço.

De acordo com os técnicos do
-Instituto Nacional de Pesquisas Es-

rpaciais (Inpe), os últimos testes são

. os de consumo de energia. Todos os

.equipamentos serão desligados e li-

gados para verificar se estão consu-

mindo energia dentro do previsto.
Os últimos testes começaram na

t .quarta-feira, dia 17. quando foi
realizada a avaliação final do com-""putador 

de bordo. Na quinta-feira,

,., dia 18, foi testada a bobina magné-

tica, equipamento que permite mo-

^vimentar 
o satélite, mudando sua

posição cm relação ao Sol, por
exemplo. Também não foram regis-

' 
Irados problemas.";',_,Se 

todos os testes forem positi-
6 vos, o SCD-1 entrará em operação

na 
próxima semana. Ele deverá

'passar 
a coletar dados dc cerca de

30 Plataformas de Coletas de Da-
-' dos (PCDs) espalhadas pelo país, a

' 
maioria na Amazônia.

O SCD-1 vai receber dados me-

Jeorológicos sobre a camada de

ozônio, queimadas e marés, que re-"transmitirá 
para as estações terre-

vvn;is de Cuiabá e Alcântara (MA).
O SCD-1 tem vida útil de um

ano. Seu desenvolvimento custou";US$ 
20 milhões, mais USS 14,3

"'milhões 
gastos com a operação dc

"lançamento. 
A empresa responsa-

-'vel 
pelo lançamento foia Orbital

..Sciences Corporation, dos EUA,

que ganhou a concorrência do In-

Como o SCD-1 funciona

coleta de dados \Àf l / G*>ntw> de controle 
j

^tf % » _ tí' _ y

j As plataformas terrestres coletam 
|S^I !& r^

\ informações sobre o meio ambiente o 
|tf|f 

N| 
j

! as enviam para o satélite, que as f^Sa&sífcwJl J?
\ retransmite para o centro de controle. "^^p

D Uma conjunção entre Vènus e

a Lua colocou o planeta mais bri-

lliante ao lado da lua crescente na

noite de ontem. O fenômeno sem-

pre impressionou a humanidade e

é reproduzido nas bandeiras de

cinco nações islâmicas. A conjun-

ção ê um simples efeito de pers-

pectiva e Vènus, na verdade, estíi

a milhões de quilômetros além da

Lua. Vênus e a Lua ficaram se-

parados por um ângulo de apenas

3 graus. A último conjunção des

se tipo (foto), ocorreu em 1988.
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Caminhar é J

o estresse
SÃO PAULO — A Faculdade de

Educação Física da Universidade

de São Paulo será o primeiro pon-
to de parada da americana Ellen

Abbot, que chega segunda-feira

ao Brasil para divulgar o Body-

walk, ou simplesmente, a cami-

nhada.

O esporte, que tem só nos Es-
tados Unidos 70 milhões de adep-
tos de várias idades, será tema de

palestras de 1 a 4 de março, com

objetivo de formar instrutores e
divulgar a modalidade entre os
brasileiros.

Aprovado por profissionais de

fitixess (condicionamento físico)

como os doutores Kenneth Coo-

per (criador do método Cooper) e
Peter Francis, da Universidade de

San Diego, o Bodywalk começou

a crescer no final dos anos 70. É
uma atividade de baixo impacto,

que substitui com vantagens ou-
trás formas de condicionamento.

Feita com disciplina e regulari-

dade, a caminhada ajuda a con-
trolar a pressão sangüínea, reduz
os níveis de colesterol no sangue

além de prevenir doenças do cora-

ção e contribuir para o retarda-

mento de doenças como a osteo-

porose.
Divulgação — A americana

Ellen Abbott viaja o mundo di-

vulgando a modalidade. E é uma

das criadoras do programa que
tem o apoio de uma industria de
tênis e material esportivo ameri-

cana. A primeira fase do progra-
ma será implantada na Cidade

Universitária. Mas o plano prevê
a multiplicação do projeto por
outras capitais.

A caminhada representa um

novo conceito em condiciona-

mento físico, que combina com as

necessidades do homem nos gran-
des centros urbanos, envolvido

em geral pelo stress em um traba-

lho sedentário e pouco tempo pa-
ra dedicar ao lazer.

Dividida em três níveis, a mo-

dalidade atinge todos os tipos de

pessoas que gostam de atividades

físicas.

cardíacos
BOSTON, EUA — Pesquisado-

res da Universidade de Boston

concluíram que os homens que
ficam calvos cedo estão mais su-

jeitos a sofrer ataques do coração

do que os que têm suas cabeleiras

intactas.

Não chega a ser uma perigo
muito grande 

— os cientistas cias-

sificaram o risco de 
"pequeno"

—, mas é suficiente para causar

preocupações que vão além da

estética. Já os carecas fumantes

são mais ameaçados ainda, pois o

tabaco é responsável pelo aumen-

to em até dez vezes do risco de

doenças cardiovasculares.

Os homens estudados pela uni-

versidade tinham entre 21 e 54

anos. Os carecas, dependendo do

volume de cabelo perdido, tinham

risco de problema cardíaco que
variou de 1,4 a 3,4 vezes a mais do

que os não-calvos.

Os pesquisadores não conse-

guiram determinar a relação en-

tre calvície e ataques do coração.

Alguns admitem que o vínculo

esteja no hormônio masculino

testosterona, que parece ser res-

ponsável pela calvície e proble-

mas cardíacos.

Especialistas em doenças car-

díacas, no entanto, alertaram, ao

avaliar a matéria publicada no

Journal of lhe Americam Medicai

Associatiotx, que ainda é muito ce-

do para se afirmar que a calvície

representa um risco a mais de ata-

quês. A pesquisa foi pagapor um

laboratório que fabrica o Rogai-

ne, uma loção para calvície.

«fÜÉ.
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TÓQUIO — A empresa japone-
sa Sanyo anunciou ontem a cria-

ção de uma nova célula captadora

de energia solar mais eficiente que
as existentes. Segundo o porta-
voz da empresa, Hiroyuki Oka-

moto, a tecnologia poderá ser

usada para produzir energia assim

que terminar a fase de testes. As
células solares serão instaladas no

protótipo de uma casa que a em-

presa montou em Osaka.

As novas células conseguem

converter a luz em eletricidade

com uma eficiência de 12% usan-
do pastilhas de silício amorfo com
10 centímetros de lado. Há quatro
anos, a eficiência máxima das cé-
lulas solares era de 9,6%. O au-
mento na capacidade de geração
de energia deve acelerar as aplica-

ções da energia solar no mundo
inteiro.

Atualmente as células solares

que a Sanyo produz para relógios

e calculadoras apresentam uma

eficiência de 8%. Esses aparelhos

usam pastilhas de materiais semi-

condutores em que a incidência de

luz produz uma corrente elétrica.

Nos últimos 30 anos, a maioria

dos satélites e naves espaciais

usou energia elétrica produzida

por células solares. Na Terra, au-

tomóveis e embarcações experi-

mentais usam a tecnologia. As

calculadoras de bolso movidas

por células de silício já são muito

comuns.

Eficiência — Ano passado a

Sanyo anunciou o desenvolvi-

mento do Mirai-1, um carro mo-

vido por uma combinação de cé-

lulas solares e baterias

recarregáveis. A empresa também

lançou o primeiro condicionado!'

de ar movido a energia solar. As

células solares de silício amorfo

não são as mais eficientes para a

produção de energia. Existem cé-

lulas de mono-silício e poli-silício

que convertem energia com efi-

ciência de 14%, mas as células

amorfas sâo mais baratas para a

produção em massa.
"Estamos 

tentando aumentar

a eficiência na conversão de ener-

gia das células usadas em produ-
tos para o consumidor visando

obter um nível dc 11% 
" 

disse

Okamoto. A pesquisa e desenvol-

vimento de células solares faz par-
te do projeto Sunshine da nova

organização para o desenvolvi-

mento da tecnologia do governo
do Japão, a Nedo. Ao produzir a

nova célula solar, a Sanyo alain-

çou a meta de 12% de eficiência

estabeleeidade para o ano fiscal

de 1992, que termina no dia 31 de

março.

Washington — Reuter

A crise econômica fez a GM parar o desenvolvimento do hnpacl

DONALD W. NAUSS
Los Angeles Times

DETROIT, EUA — A proposta
do presidente Bill Clinton de fi-

nanciar pesquisas sobre o carro

limpo deve estimular os esforços

dos três maiores fabricantes de

produzir veículos viáveis com bai-

xas emissões já em 1998, informa-

ram representantes do setor in-

dustrial.
"Com 

a participação do gover-
no, aumentam as possibilidades
de sucesso", disse o diretor-execu-

tivo do Conselho dos EUA para
Pesquisa Automotora (Uscar),
Don Walkowicz. A Uscar super-
visiona uma cooperativa de pes-
quisa da General Motors, Ford e
Chrysler.

Os fabricantes de carros foram

incumbidos pelo governo de de-

senvolver carros movidos a eletri-

cidade com baixas emissões. Mas

eles se queixam dos altos custos,

regras e prazos rigorosos na Cali-

fórnia, onde as vendas de carros

com emissão zero já devem repre-

sentar 2% do total de carros no-

vos a partir de 1998.

Parcerias — Ao revelar as

linhas gerais de sua política indus-

trial na segunda-feira, o presiden-
te Clinton disse que favoreceu as

parcerias entre governo e fabri-

cantes para desenvolver sistemas

de controle para veículos híbri-

dos. bateriais avançadas para car-

ros elétricos e combustíveis alter-

nativos, como o metanol c o

hidrogênio. Não se sabe quanto
dinheiro o governo vai destinar

para os diversos projetos.

O diretor da Ford, Harold Po-

ling. disse que estava 
"intrigado"

com a proposta dc Clinton. 
"Va-

mos aguardar mais dados sobre o

assunto, na esperança de que essa

aproximação seja benéfica para os

clientes e para o país", disse.

A iniciativa de Clinton chega

na hora em que os fabricantes1 de

carro pedem mais ajuda governa-
mental para desenvolver carros

com baixas emissões. No mês pas-
sado, o presidente da GM, John

Smith, teria pedido às autoridades

da Califórnia um subsídio de cer-

ca de USS 500 milhões para o

carro elétrico da GM, mas não foi

atendido.

A GM negou ter pedido o sub-

sidio, mas a porta-voz Jean Croc-

ker admitiu que houve discussões

no do mês passado com autorida-

des 
públicas 

e privadas da Cáli-

fórnia sobre os altos custos de

produção do carro elétrico. O que

pode indicar que a Califórnia, o

governo federal e talvez outros

tenham garantido à GM os mi-

lhares de dólares necessários paia
colocar o produto no mercado.

Consórcio — Os altos custos

e o curto prazo para desenvolver

os carros com emissão zero leva-

ram ck fabricantes dos EUA a

formar um consórcio para desen-

volver pesquisas de tecnologia dc

baterias, materiais plásticos avan-

çados, combustíveis alternativos c

outros itens. O projeto de estudos

de bateria — considerada a chave

do desenvolvimento do carro ele-

tricô, já é financiado em 50% pelo

governo.

Os três maiores fabricantes cs-

tão agora negociando regras bási-

cas para um consórcio que com-

partilhe a difícil tecnologia dos

carros elétricos. A decisão da GM

em dezembro de parar seu pro-

grama de carro elétrico Impaci

estimulou os consórcios. O fabri-

cante de carros número I. que tem
sofrido enormes perdas, esperava

colocar no mercado o Impaci an-

tes de seus concorrentes. Mas o

projeto foi adiado por causa dos

altos custos.

Todo dia no seu JB

Para anunciar

580-5522
JORNAL DO BRASIL
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Washington —Reuler

" 
Clinton recebe John Major no Salão Oval da Casa Branca

or

TEODOMIRO DRAGA
. Correspondente

Washington — Em sua pri-
• meira visita aos Estados Unidos

após a eleição de Bill Clinton, o

primeiro-ministro da Grà-Breta-

nha, John Major, enfrentou a ines-

perada cobrança dos democratas

dos abusos aos direitos humanos

praticados pelas forças militares
britânicas na Irlanda do Norte. O

assunto aparentemente não entrou

na conversa entre Major e Clinton

na Casa Branca mas dominou a

agenda da visita por causa de pres-
soes de grupos do Congresso.

O resultado positivo da visita foi

o apoio de Major ao plano de Clin-
ton para enviar aviões americanos à

Bósnia para lançar suprimentos à

população muçulmana sitiada pelas
milícias sérvias. Apesar dos quês-
tionamentos do governo britânico à

eficácia da operação, Major ofere-

ceu limitado apoio ao plano, para
fortalecer os laços com a nova ad-
ministração americana e enterrar as
animosidades provocada pela ajuda
dada por Londres à candidatura de
George Bush.

A questão dos atritos no comer-

cio internacional também foi discu-

tida, com os dois líderes prometem
do empenho para resolver as

disputas. O que mais marcou a via-

gem de Major, porém, foi a ação

dos congressistas contra a 
"conti-

nuação dos abusos aos direitos hu-

manos" pelas forças militares brita-

nicas na Irlanda do Norte. Em
diferentes cartas a Clinton, dois

grupos de congressistas sustenta-

ram a denúncia com documentos e

pediram ao presidente que mande

um enviado para tentar resolver o
conflito na região, conforme Clin-

ton propôs na campanha eleitoral.

Christopher conclui Ia missão
JERUSALÉM — A primeira visi-

ta do secretário de Estado america-
¦ no, Warrcn Christopher, ao Orien-

te Médio terminou sem que se saiba

quando árabes e israelenses vão
voltar à mesa de negociação. Ele
não conseguiu vencer a resistência
dos palestinos. Mas um grupo de 10

• representantes da Faixa de Gaza e
Cisjordânia. após duas reuniões
com Christopher, admitiu, nas pa-
lavras da porta-voz Hanan Ashra-
wi, que 

"várias 
idéias levantadas

por ele merecem ser examinadas".
.,. Entretanto, nenhuma solução

foi anunciada para o impasse cria-
do pela deportação de 415 palesti-
nos para o sul do Líbano em de-
zembro, principal obstáculo â

continuidade do processo de

paz."Os Estados Unidos não nos

fizeram nenhuma proposta concre-

ta" para a repatriação dos deporta-

dos, disse Ashrawi.
"Vamos 

discutir as idéias apre-

sentadas por Christopher, na espe-

rança de que cheguemos a algo de

novo", garantiu Ashrawi. O porta-
voz dos 396 deportados que ainda

estão no Líbano, Adbul Aziz ai-
Rantisi, elogiou a firmeza dos dele-

gados palestinos em seus encontros

com o chefe da diplomacia ameri-
cana e fez um apelo para que"dêem 

mais um passo na direção
certa e se retirem completamente
das negociações" com Israel.

a
O

Canadá deixa carg©
Mulroney sai em meio a crise econômica e com popularidade em forte queda

OTAWA — O primeiro-ministro
canadense, Brian Mulroney, apre-

sentou ontem sua renúncia após

mais de oito anos no cargo e num

momento em que o país atravessa

um período de forte dificuldade

econômica e crise política. Com a

popularidade em queda, Mulroney

decidiu se afastar para permitir que
seu partido, o Conservador, apre-

sente uma liderança com maior
chance de vitória nas eleições de

novembro deste ano. O premier se-

guirá no cargo provavelmente até

junho, quando o Partido Conserva-
dor elegerá seu sucessor.

A demissão de Mulroney poderá
tornar-se um revés para o Acordo
de Livre Comércio da América do

Norte (Nafta, sigla cm inglês), for-

mado pelo Canadá, México e Esta-

dos Unidos, c do qual o premier foi

grande defensor. Mulroney se reu-

niu ontem eom as lideranças de seu

direta desde revolução
HAVANA — Cuba realizou on- diados por integrantes do grupo in-

tem suas primeiras eleições parla- fantil do PC. Após votar, o
mentares diretas desde a revolução presidente cubano disse aos jorna-
de 1959. A população compareceu listas estrangeiros que não pretende
maciçamente ás urnas, num gesto convocar eleições diretas para o

que, segundo o presidente Fidel Conselho de Estado, por ele presi-
Castro, ele próprio candidato legis- dido e eleito indiretamente pela As-
•lativo, "modificará 

o curso do país sembléia Nacional.
e da revolução". Selecionado pelos "Estamos tentando reduzir o
sindicatos e por organizações so- poder e não aumentá-lo", afirmou
ciais do Partido Comunista, ne- Fidel, acrescentando que as eleições
nhum dos 589 candidatos à Assem- diretas poderiam dar demasiados
bléia Nacional ou dos 1.900 que poderes a um dos candidatos. O

.concorrem a uma vaga nas 14 as- presidente também negou que o vo-
sembléias regionais se afasta da li- to direto para o legislativo tenha
nha oficial do partido. sido adotado pela primeira vez com

... Fidel foi aplaudido por milhares o objetivo de agradar os Estados
de pessoas ao chegar para votar na Unidos e, com isso, amenizar as
escola Manuel Islã Pérez. Ali, como sanções econômicas impostas por

,, nos demais locais de votação do Washington. 
"As 

eleições são resul-

.. país, o hino nacional foi executado tado do nosso processo e nào foram
âs 7h da manhã e em seguida fun- convocadas tendo em mente as re-
cionários eleitorais viram as urnas rações externas", assegurou,
de cabeça para baixo para mostrar Pela primeira vez desde o

que estavam vazias. Os 27.359 cole- triunfo da revolução, Fidel apre-

gios eleitorais da ilha foram custo- sentou-se como candidato a uma
Santiago de Cuba, Cuba —AFP vaga na Assem-

bléia Nacional.

Para que um

candidato seja
eleito, precisa
obter pelo menos
50% dos votos.
Os eleitores po-
dem escolher os

nomes da lista
eleitoral separa-
damente ou vo-
tar em bloco nos
candidatos de

Fidel: 
"Eleição 

mudará o curso do país" seus distritos.

partido para anunciar a renúncia,
esperada desde outubro, quando
sua proposta de reforma constitu-
cional foi rechaçada pela popula-
çào de origem francesa da provín-
cia de Quebec. A derrota foi a gota
dYigua para sua demissão já que
com ela fracassou sua tentativa de

garantir a unidade deste país pro-
fundamente dividido entre anglófo-
nos e francófonos.

Desde outubro, a popularidade
de Mulroney despencou 17%, o

que foi considerado catastrófico

para o Partido Conservador. 
"E 

o

momento de me demitir. É a hora

para que o partido escolha um no-

vo líder", afirmou Mulroney em

carta dirigida a seus correligioná-

rios. "Tomei 
esta decisão porque

considero que a renovação é algo

essencial para a democracia." Além

da derrota política no referendo, a

Olawa — Reuter

Mulroney: sorrisos e demissão

identidade nac

crise econômica contribuiu para a
vertiginosa queda da popularidade
de Mulroney. Os canadenses en-
frentam 11 % de desemprego e o

governo admitiu não ter condições

de reduzi-lo. Para a oposição, o

acordo de livre comércio com os
EUA e México é uma das causas do ¦

agravamento da crise econômica.. -

Mulroney, que assumiu a chefia
do Governo canadense em setem-
bro 1984, tem pelo menos três for-
les candidatos para substituí-lo. Os

principais sào a ministra da Defesa,
Kim Campbell, o ministro do Co-
mércio, Michael Wilson, e o das
Comunicações, Perrin Béàty.
Campbell, a mais cotada, é a pri-
meira mulher a assumir a pasta oa

Defesa em um dos países membros

da Otan (Organização do Tratado

do Atlântico Norte), a aliança mili-

tar ocidental.

Ao chegar ao poder, cm 1984. o

primeiro-ministro Brian Mulroney
assumiu como principais objetivos
de seu governo assegurar a prospe-
ridade econômica e a unidade na-
cional do Canadá. Pragmático, ba-

seou sua estratégia em sucessivas

tentativas de conciliação. Mas ao

renunciar ao cargo, Mulroney dei-

xa um país imerso cm uma recessão

econômica que já dura três anos e

com as aspirações independentistas

da província do Quebec (de maioria
francófona) ainda mais acirradas.

Nos últimos anos, jogou todo
seu peso na unificação comercial
assinada inicialmente com os Esta-
dos Unidos e mais tarde com o
México, constituindo o Nafta

(Acordo de Livre Comércio da
América do Norte), que ainda de-
verá ser ratificado pelo legislativo

dos três países. A oposição socialis-

ta e liberal o responsabiliza pelos

efeitos negativos do tratado sobre a

economia canadense em recessão.
Mulroney sempre buscou uma
aproximação com os EUA, nào só
no plano econômico, mas também
no político, apoiando incondicio-
nalmentea estratégia americana.

Pertencente â minoria de língua

inglesa do Quebec, Mulroney é per-
feitamente bilíngüe e impregnado

das duas culturas canadenses pre-
dominantes, a inglesa e a francesa.

Esta vantagem, no entanto, nâo lhe

garantiu sucesso na tentativa de as-
segurar a unidade do país. Sua
maior derrota ocorreu no referendo
de outubro, cujo resultado repre-
sentou mais uma tentativa frustra-
da de resolver a interminável crise
de identidade canadense. A maioria
da população das províncias fran-
cófonas considerou insuficiente a

proposta de autonomia relativa fei-
Ia por Mulroney.

Duas Coréias
A Coréia do Sul tem a partir de

hoje um novo presidente, Kim

Young-Sam, antigo líder da oposi-

ção e primeiro civil a chegar ao

poder nos últimos 30 anos. En-

quanto isso, o diretor da CIA afir-
mou que, entre todos os países que
desenvolvem armas nucleares, quí-
micas ou biológicas, a comunista
Coréia do Norte é o que representa

a maior ameaça aos EUA.

iiiga
O segundo julgamento dos

quatro policiais que espancaram o
motorista uegro Rodney King co-
raeça hoje em Los Angeles. O juiz
federal John Davies rejeitou on-
tem recursos da defesa para im-

pugnar o júri escolhido na segun-

da-feira, negando também o apelo
de um dos policiais.

Fim de mistério
O alemão Martin Borman, um

dos criminosos nazistas mais pro-
curados desde o fim da Segunda
Guerra Mundial, morreu no Para-

guai no dia 15 de fevereiro de 1959,
revelou um documento policial dos
tempos da ditadura do general Al-
fredo Stroessner. A existência do
documento foi divulgada pela
Agência France Press e um juiz
confirmou sua originalidade.

Vinho mata 20
O "vinho 

da morte" já matou
20 pessoas na Argentina. Elas to-
maram vinho das marcas Mame-
ro e Soy Cttyano, com doses muito

altas de álcool metílico, usado pa-
ra adulterar o vinho. Há dezenas

de pessoas hospitalizadas e várias
cegas. A polícia apreendeu milha-

res de litros de vinho.

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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Afronta à Lei
Milhões 

de telespectadores de todo país foram
forçados, na noite de segunda-feira, a ver na

TV cena tão incabível quanto grotesca. Ligados na
Rede Globo de Televisão para apreciar o desfile das
escolas de samba do grupo especial, em vez disso
tiveram o desprazer de ouvir a insuportável perora-
ção, amplificada ao infinito pelo potente sistema de
som do Sambódromo, de um dos mais conhecidos
banqueiros do bicho carioca, o qual, junto com
outros colegas, responde na Justiça do Rio a proces-
so por formação de quadrilha e tráfico de drogas.

Faz parte da tradição dos desfiles que os presi-
dentes das escolas de samba, no começo do desfile,
façam uma exortação, normalmente circunscrita aos
sambistas, para lhes dar ânimo e confiança. Só que
Castor de Andrade, presidente de honra da Mocida-
de Independente de Padre Miguel, aproveitou a oca-
siào para perpetrar uma afronta à Justiça. E a Globo
lhe deu tratamento de estadista. O bicheiro, que está
sendo julgado na 14a Vara Criminal, com sentença

prevista para abril, proclamou-se um cidadão perse-
guido e instou sua escola a desfilar com a mesma
"raiva" 

que ele sentia. Quis indispor assim a opinião

pública contra a aplicação da lei; transformar o
desfile da Mocidade num esdrúxulo ato de protesto,
ou numa animada manifestação de solidariedade à
contravenção.

Curioso o raciocínio do bicheiro. Diz-se um
cidadão perseguido. No entanto, em nenhum país
civilizado um contraventor como ele teria direito a
ostentar uma riqueza cuja origem suspeita nào
comprova ou ter liberdade para exibir diatribes em

público — com o valioso e indispensável auxílio de
uma emissora que deteve este ano (outra exclusivi-
dade brasileira) o monopólio de transmissão do
mais importante espetáculo popular do planeta.
Trata-se ao mesmo tempo de desrespeito e chanta-

gem ao telespectador. Sem possibilidade de mudar
de canal, este teve de aturar o despropositado
sermão do bicheiro para, em troca, poder assistir
ao carnaval da Marquês de Sapucaí.

A fala de Castor de Andrade foi a de quem se
considera dono da festa. Não c só a dele, mas a de
todos os bicheiros. Este ano. para reiterar seu

poder, a Liga das Escolas de Samba, controlada

pelo bicho, promoveu um grotesco espetáculo á

parte, em que a presença do Rei Momo foi uma
concessão irrelevante. Para abrir os desfiles da
noite, inventaram um carro alegórico no qual os
destaques não eram os sambistas, mas os capi da
contravenção carioca, que, acenando para as ar-

quibancadas. posaram como alegres lilantropos. O
único objetivo da inovação só pode ter sido o de

promover pela mídia a imagem dos bicheiros com
vistas ao julgamento em curso — apresentar a
contravenção como espécie de mal necessário, na
ilusão de que sem a atuação dos bicheiros, nos
bastidores, o carnaval do Rio nào seria tão gran-
dioso como é e estaria fadado à falência, por falta
de dinheiro para fantasias e carros alegóricos.

Apesar 
do empenho em sentido contrário, o

Rio deu a volta por cima neste carnaval:
ofereceu a mais cabal demonstração da sua capaci-
dade de organizar uma festa popular na mais
completa ordem. A vitória da Escola de Samba
Acadêmicos do Salgueiro sintetiza a face alegre da
cidade, sobretudo da Zona Norte e da grande
região da Tijuca, onde fica o morro do Salgueiro.

O Rio conhecido dos brasileiros e do turista
estrangeiro passa pelos pontos turísticos, com
destaque das belezas naturais da Zona Sul, das

praias, do comércio, da vida noturna e os con-
trastes de uma região urbana espremida entre a
valorizada orla marítima e as montanhas ocupa-
cias pelas moradias mais pobres.

O tom depreciativo e sombrio no noticiário da
cidade nos últimos tempos — em especial na im-
prensa paulista — fez com que a imagem atual do
Rio para os turistas se impregnasse de violência e
graves problemas sociais: mendigos, camelôs e fa-
velas eram a face visível de uma sociedade falida.

E compreensível que o interesse de ser a porta
de entrada no Brasil — São Paulo ganhou condi-
ções de disputar com o Rio depois da inauguração
do aeroporto internacional de Guarulhos — tenha
aguçado o apetite para deslustrar os atrativos da
cidade e exagerado os aspectos negativos. A efi-
ciência da cidade na organização da vitoriosa Rio-
92, com a presença de uma centena de chefes de
Estado, não dobrou a má vontade de destacar

Atordoados pelas luzes e pela empolgação do
momento, é possível que muitos espectadores en-

guiam esta pílula dourada. Mas se trata da verdade

pelo avesso. Não sào os bicheiros que patrocinam
o carnaval como querem dar a entender. É o
carnaval que patrocina a impunidade dos bichei-
ros, servindo de biombo, cortina de fumaça, para
suas práticas ilícitas. Há muito tempo o jogo do
bicho deixou de ser uma atividade que tinha um
lado folclórico e romântico.

E mais do que conhecida, hoje. a ligação dos
bicheiros com o crime organizado. Seus interesses
não se resumem às apostas do bicho — vào do tóxico
a muitos outros negócios criminosos. São notórios,
também, seus elos com os chamados esquadrões da
morte. Os homicídios envolvendo bicheiros — 

que
nunca vào para a cadeia — nào constituem novida-
de. A fala de Castor no Sambódromo se relaciona,
inequivocamente, à disposição de uma juíza, Denise
Frossard, no sentido de fazer com que finalmente se
cumpra a lei em relação aos bicheiros.

Não é por diletantismo que os banqueiros do
bicho fazem de tudo para assumir o controle de
times de futebol e escolas de samba. Afinal, preci-
sam dessas instituições para lavar seu dinheiro sujo
e simular uma ocupação formal ante à opinião

pública. Nada melhor, para eles. do que terem
acesso à contabilidade de organizações devida-
mente legalizadas. Além disso, projetam na socie-
dade uma imagem simpática. De outra maneira,
Castor de Andrade nào disporia de tanto espaço
na TV para lançar seu desafio ao poder público e à
imprensa que nào o apoia. Castor, de todo modo.
cumpriu seu papel. O que surpreende e constrange
é que uma emissora como a Globo, pelo seu
vice-presidente de operações — 

que é amigo de
Castor de Andrade e também desfila pela Mocida-
de —. abra mão de sua responsabilidade social, e
de todas as regras do recato e do bom senso, para
pôr tão lamentável espetáculo no ar.

Se as campanhas moralizantes lançadas por
representantes da Igreja surtiram bom eleito neste
carnaval, em que as cenas de nudismo nâo predo-
minaram, nem nos bailes nem nos desfiles, a Globo
deu este ano, sem dúvida, um show particular de
imoralidade. Privilegiar uma escola de samba, pois
distinguiu indisfarçavelmente a Mocidade. e abrir
seus microfones a um contraventor, nào apenas
compromete a transmissão no seu aspecto jomalís-
tico. Esta inversão de valores põe em pauta, mais
uma vez, a questão do monopólio da TV no Brasil,
o qual nào encontra paralelo em nenhuma socie-
dade democrática do mundo. Foi um episódio

altamente deseducalivo. Com a força do veículo, o
repto de Castor de Andrade em cadeia nacional

tem tudo para destruir em segundos um trabalho

de muitos anos. realizado por brasileiros conscien-
ciosos, no sentido de pôr o país evoluindo no
compasso da justiça e da legalidade.

apenas o lado negativo, como se esse outro lado da
moeda não fosse inerente â vida das grandes cida-
des do mundo. Os fatos mostram que Sâo Paulo
não está a salvo da violência, dos camelôs, dos
mendigos, dos cortiços e dos seqüestros.

Nas semanas que antecederam a maior festa
carioca, ficou mais evidente a intenção de valori-
zar o carnaval de outras regiões do país. Cantou-
se em prosa e verso a música de carnaval de
Fortaleza, Olinda, Recife e Salvador. Salvador
recorreu â violência do Rio para conquistar o
turista. Houve até quem sonhasse montar em
São Paulo uma passarela do samba, antes mes-
mo da sua aclimação à garoa paulistana.

Os estrangeiros que vieram em massa para o
carnaval do Rio, atraídos pela competente campanha
conjunta da prefeitura e dos empresários de turismo,
não se arrependeram. Viram uma grande festa e a
demonstração de como o samba está entranhado na
vida de uma típica região do Rio. Na comunidade de

quase 300 mil moradores da Grande Tijuca estão as
escolas de samba Império da Tijuca e Unidos da
Tijuca, além da campeoníssima Acadêmicos do Sal-

gueiro: samba ainda é o que morro faz melhor.
Os sambistas do Salgueiro já nâo descem o

morro fantasiados para pegar o bonde que os eondu-
zia à passarela. Mas o espírito antigo do Rio que sabe
conciliar o trabalho com a alegria continua presente
na Tijuca e em muitas regiões da cidade.

Além da Indignação
A estatística de desastres com morte, por oca-

fx siâo de grandes deslocamentos humanos, ga-
nhou neste carnaval um toque criminoso na mol-
dura das deploráveis condições das rodovias, falta
de presença policial e despreparo acintoso dos
motoristas. Ao fundo, conta cada vez mais a idade
dos veículos em circulação, com automóveis que
nào mais se fabricam e, portanto, cujas condições
excedem os limites mínimos da segurança para
quem dirige e para quem é transportado.

No momento em que o novo código de transi-
to alvoroça uma sociedade na mira da irresponsa-
bilidade dos que dirigem, o número de vítimas
evidencia que não bastam boas normas. É pouco
uma lei sem agentes que zelem pela sua aplicação.
Um código de trânsito não opera milagres em
motoristas que sâo pilotados por um sentimento
criminoso, convencidos da impunidade. Ou da
falta de conseqüência legal para os desmandos.

Veículos de condução coletiva ou individual,
sem adequada conservação, até mesmo por falta

de peças de reposição que já deixaram de ser

produzidaspela aposentadoria do modelo, não sào
objeto de fiscalização severa nas estradas, que é
escassa, insuficiente e eventual. Não tem alcance
didático sobre motoristas e proprietários de veicu-
los a presença de fiscais apenas nas datas que
tornam previsível grande afluxo nas estradas. Os
maus motoristas contam com a lei das probabili-
dades, que autoriza contar com a impunidade.

Cada vez é mais evidente que maus motoristas,
servindo-se de veículos obsoletos e sem conservação,
fazem a estatística que situa o Brasil na liderança da
irresponsabilidade criminosa em matéria de trânsito.
A polícia nas estradas se limita a fazer estatística. Este
carnaval caracterizou um verdadeiro complô do ho-
mem, da máquina, da omissão do poder público, do

péssimo estado das estradas e dos veículos contra o
semelhante do homem. Os números destacam o Brasil
na estatística mundial de acidentes com alta taxa de
criminalidade, mas envergonham a cidadania. Já é
tempo de algo mais além da indignação geral.

IQUE

Salários cie estatais

Quero protestar conlra a caca aos
salários das estatais, principalmente
no caso do Banco do Brasil. Por que o
presidente Itamar Franco não laia dos
salários dos diretores e dos funciona-
rios do Banco Central, que estão mui-
to acima dos do Banco do Brasil?
Querer atingir uma empresa lucrativa
como o Banco do Brasil, principal-
mente agora que a instituição foi mo-
ralizada pela honestidade do colega
Calliari. é uma tremenda injustiça.

Enquanto isso. o Sr. Lafaiete Cou-
Unho. que eslava levando o BB para o
buraco, continua impune, como tam-
bém c Sr. PC Farias. Carlos Augusto
Brandão — .1 ui/. de Fora (MG).

D
Nessa questão de "estatais" 

(...),
no que diz respeito aos salários e van-
lagens dos seus funcionários, o impor-
lan te é definir quem é servidor público
ou náo.

O item XI do artigo 37 da Consti-
tuição Federal somente menciona ser-
vidores públicos para as limitações ali
previstas. Também é relevante saber

quem paga a esses funcionários: se é o
governo com dinheiro público ou a
empresa com os seus próprios recursos
gerados pelas atividades que lhe são
peculiares.

O Banco do Brasil S.A., que náo é
uma repartição pública e os seus em-
pregados são bancários regidos pela
CLT. obteve um lucro liquido de 5.5
trilhões de cruzeiros no segundo se-
mestre de 1992 (do Boletim de Infor-
mação ao Acionista) e não precisa, ao
contrário do governo federal, de ajus-
tes fiscais e criação do IPMF para
remunerar, razoavelmente, seus fun-
cionários e complementar os legítimos
benefícios conquistados ao longo dos
anos. que a mídia chama de mordo-
mia. Sérgio Pollo — Rio de Janeiro.

D
Gostaria de conhecer a razão pela

qual a imprensa (...) nunca se preocu-
pa em vasculhar os salários e vanla-
gens dos funcionários do Banco Cen-
irai. Fica feito o desafio sugestão. Aí
sim. o presidente Itamar ficaria perple-
xo.

Será que nos bastidores, por trás
dessa campanha, principalmente con-
tra o BB e a Petrobrás, não residem
interesses poderosos, com vistas á uma
eventual privatização? (...) Neyde Ma-
galliães— Rio de Janeiro.

IPMF
No momento em que o governo

Itamar Franco lenta através do IPMF
cobrir o rombo existente na arrecada-
ção fiscal, rombo este causado náo só

pela recessão econômica mas, princi-
palmente. pela sonegação e inúmeras
falcatruas praticadas por empresas e

profissionais liberais, unem-se. em São
Paulo, empresários e alguns sindicalis-
tas num movimento torpe por parle
dos primeiros e talvez inocente por
parte dos outros, tentando motivar a
nação contra tais medidas governa-
mentais.

Fm princípio é estranha essa união
de empresários com sindicalistas. Não
me lembro de uma união assim, antes.
Como argumento no proiesto realiza-
do em 11/2/93 em São Paulo, os em-

presários taxam o IPMF de inflacio-
nário e, com essa bandeira, pretendem,
junto com o Sr. Luiz Antônio Medei-
ros. presidente da Força Sindical, ele-
tuar unia cotizaçáo entre as 500 orga-
nizuções presentes no protesto de Sáo
Paulo para financiar propaganda nos
meios de comunicação contra a apro-
vaçãodo IPMF.

Ora, da parte dos empresários é
perfeitamente compreensível tal atitu-
de, pois. longe de ser inflacionário, o
IPMF é a grande arma do governo
federal contra o caixa dois. os profis-
sionais liberais que não pagam o im-
posto devido, os bicheiros, as ativida-
des informais, etc. Estes sim devem
temer o IPMF, náo pelo valor do im-
posto a ser pago que, diga-se de passa-
gem. é irrisório, mas pelo falo de, ao
ter que pagá-lo. ter que expor suas
faces, quase sempre ocultas pela más-
cara da sonegação.

Os trabalhadores, não. (...) Seus
impostos são quase todos descontados
na fonte e no ato do consumo. Não
lèm por onde fugir. E note-se que são
impostos pesados: 15 e 25% de IR. 5 a
15",, de IPI. 12 ou 18% de ICMS,
10% de INSS, etc. O que representa-
ria. então. 0.25% sobre o salário de
um trabalhador? Absolutamente nada.
Para quem ganhe CrS 10 milhões, sig-
nilica unia garrafa de cerveja, ou seja.
exatos CrS 25 mil.

Por que, então, os sindicalistas de

São Paulo, lendo á frente o Sr. Luiz
Antônio Medeiros, iriam se unir aos
únicos interessados (os empresários)

para essa campanha conlra a aprova-
ção do IPMF? Será inocência ou má
lè?

Na primeira hipótese, é lamentável
que os trabalhadores estejam tão mal
representados em'termos de sindicalis-
mo. o que não nos parece o caso. pois.
em inúmeras vezes o Sr. Luiz Antônio
Medeiros tem demonstrado um certo
grau de lucidez (exceto quando apoiou
o Sr. Fernando Cocllor).

Na segunda hipótese, é triste ver
um ex-operário se prestar ao papel dc
defensor daqueles que sempre de-
monstraram egoísmo, falta de pátrio-
lismo e de preocupação com os reais
anseios dos trabalhadores e do povo
brasileiro como um todo.

Como assalariado, lanço um apelo
aos trabalhadores de São Paulo e ao
povo brasileiro no sentido de que se
precuvenham contra atitudes como es-
sa do Sr. Luiz Antônio Medeiros e não
se deixem influenciar por esse movi-
mento conlra o IPMF que, ao contra-
rio do que alegam seus delatores, ira-
ta-se de uma medida justa e objetiva
para prover o governo federal, em ca-
ráler provisório e cmergencial, ile rc-
cursos destinados a atender necessida-
des urgentes de ordem social.

Que o povo brasileiro cobre do
Senado Federal a aprovação da pro-
posta governamental. José Emílio Go-
mes — Rio de Janeiro.

D
Ainda não consegui chegar á uma

conclusão se o IPMF vai ou não one-
rar o custo de vida c ser mais um
"castigo" 

para nós, como se tem dito e
afirmado. Parece-me que o Executivo,
o mais interessado na sua aprovação,
deveria ser claro e objetivo, esclareceu-
do o contribuinte que, provavelmente,
vai pagar o tributo. Como está. o pro-
blema só tem servido para alimentar
dúvidas e tensão entre nós.

(...) Fm quem confiar? Quem scra

prejudicado: o nosso bolso ou o caixa
dois? Agostinho Rubens Pereira — Pe-
Irópolis (RJ).

Código Penal

No momento cm que Ioda a socie-
dade agita-se diante dos crimes come-
tidos recentemente e pede uma respos-
ta eficiente da Justiça, da policia e das
autoridades, o Código Penal é respon-
sabilizado por quase tudo que vem
acontecendo e chega-se a pedir a for-
ma mais drástica da adoção da Pena
de Morte. No Brasil é costume, como
diz o velho ditado, "só 

reforçar as
fechaduras depois da casa arromba-
da"

É o que está acontecendo. Em
1990, um bem intencionado grupo de
procuradores de Jautiça, juizes, pro-
motores do Tribunal de Alçada Crimi-
nal do Rio de Janeiro, voluntariamen-
le. reuni ram-se para tentar propor,
através de um anteprojeto, a alteração
e atualização do Código Penal, exata-
mente atingindo os artigos tão discuti-
dos nos dias de hoje. Estes sim, silen-
ciosamente, estavam preocupados com
os direitos humanos das vitimas e com
a crescente onda dc permissividade e
impunidade.

Sou testemunha das dificuldades

que o grupo enfrentou para conseguir
mostrar o trabalho a alguém de direi-
lo. por ex.. ao chefe da Casa Militar,

general Agenor Momem de Carvalho.
Para conseguir uma audiência com o
então ministro da Justiça. Jarbas Pas-
sarinho, outra dificuldade, tendo sido

necessário um Q.l. (Quem indicou) de
peso. Dinheiro foi gasto com hospeda-
gem e passagens para Brasília. Final-
mente, o deputado Jorge Bornhausen
aceitou a idéia de apresentá-lo. mas.
até hoje, nada. O documento deve es-
tar repousando em alguma gaveta de
alguma comissão da Câmara, em Bra-
sília. Enquanto isso, ávidas criaturas
tentam aparecer como autores da
idéia.

Por que não ressucitar este traba-
Iho. já pronto e que nada custou aos
cofres da União, dada a atualidade e
conhecimento desie grupo composto
por ex-delegados, ex-diretores de peni-
lendárias, juizes e procuradores ele
Justiça?

O incrível é que a humanidade
sempre cometeu crimes hediondos,
com os mesmos requintes. Mas. (...)
foi necessário que a TV Globo fosse
atingida nos seus quadros, através do
assassinato de Daniella Perez. para
que todo este movimento fosse provo-
cado. (...) IJeiiise Manfredi — Rio de
Janeiro.

Fusca

O leitor Alzíro Guimarães, do Rio
de Janeiro., em carta publicada em

1 S/2, diz que o governo se esqueceu de
observar os itens de segurança veicular
ao solicitar a volta do Fusca ao merca-
do.

Desconhecemos quais sâo essas es-
tatisticas apontadas pelo leitor, segun-
do as quais a maioria das colisões sâo
frontais e que a colocação do tanque
de gasolina favorece explosões.

Se o leitor gostar muito de estalis-
ticos, vai verificar que pelo número de
Fuscas ainda cm circulação no pais —
mais de 2,2 milhões — o número de
acidentes, principalmente os do tipo-
citados, são praticamente insignifican-
tes.

Quanto â segurança, o Fusca obe-
dece ás normas internacionais de segu-
rança provadas em testes de impacto.
Os resultados destes testes estão â ti is-
posição do leitor. Fran Augiisti, gemi-
cia du Imprensa da Autolatina — São
Paulo.

Carne-Leão

A Receita Federal pela Instrução
Normativa n" 2, publicada no D.O.li.
de 25/1/93 (§ 2" do art. 79), determinou
que quem tem "Carnc-Leão 

para reco-
lher, que é obrigatório, se quiser reco-
lher o 'Mensalâo'. 

que é facultativo,
náo pode suprimir o recolhimento da-
qtiele. sendo, assim, obrigado a fa/er
dois cálculos e dois Darfs, utilizando-
se dos códigos 1)190 e 0246. Em cursos
de Imposto de Renda Pessoa Física
que ministrei, informei que quem esti-
ver obrigado ao recolhimento tio Car-
nè-Leão, se quiser recolher o Mensa-
lào, que é facultativo, mas abrangente,
necessariamente suplantando em valor
aquele recolhimento obrigatório, po-
deria suprimi-lo. Entretanto, face â de-
cisão da Receita Federal, fomos obri-
gados a modificar nossa informação
nos outros cursos que estamos minis-
trando. Mas a vida é mesmo assim: se
podemos complicar, para que simplifi-
car? Pedro Rodrigues Oliveira — Belo
Horizonte.

Cadeiras de praia
(...) Entra verão e sai verão e mi-

lhares dc cadeiras de praia vão para o
lixo sem que ninguém tome uma pro-
vidência. Há uma costura na parte
inferior do encosto colocado estralegi-
camente para que o plástico se rasgue.
O esquema é tão perfeito que foi co-
piado por todos os fabricantes,

O produto é de tão má qualidade
que os fabricantes nâo fazem a minima
questão de colocar o nome. As autori-
dades devem agir com energia, pois
sâo milhares de cadeiras que vão para
o lixo antes do verão acabar. Um des-
ses caras de pau colocou, muito limi-
dumente, uma pequena etiqueta com o
nome "Bel Prazer". (...) João Serra -—
Rio de Janeiro.

Aeroporto

A carta enviada por uma turista
espanhola, indignada com o número
excessivo de carregadores de mala e
suas atividades ilegais (câmbio),
atuando livremente no Aeroporto In-
lernacional, exige uma resposta e uma
atitude das autoridades responsáveis.
Rita Araújo — São João de Meriti
(R.I).

As cartas serão solucionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as quo

tiverem assinatura, nome completo o legi-

vel o endereço que permita confirmação pre-
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Como 

só fui ter conhecimento da ad-
mirável obra do Padre Lyra no ser-

tão do Piauí quando a Agir traduziu e

publicou o livro da escritora inglesa Peggy
Bcnton, Um homem contra a seca, também
é o n° 98 do boletim Liaisons latino-amcri-
caines. publicado em Paris, que me traz
informações interessantíssimas sobre a
Igreja no Brasil, que passamos a traduzir.

Conta ele que 
"os 

responsáveis pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

(CNBB) criticaram abertamente pela pri-
meira vez a orientação da maior parte das
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) em
recente reunião de 14 a 15 de dezembro".
Propunha-se rever a situação de tais comu-
nidades, a pedido dos bispos que haviam

participado do VIII Encontro Intereclesial
das mesmas em Santa Maria (RS) de 8 a 12
de setembro.

"Pela 
primeira vez, não só as críticas

àquelas comunidades não foram questio-
nadas, mas a maior parte de seus habituais
defensores se colocou ao lado dos acusa-
dores, como o próprio Dom Ivo Lorschei-
ter. Bispo de Santa Maria, que hospedara

o VIII Encontro e conhecido partidário da
tendência libertadora. Sua decepção no
término do Encontro não passara dos cor-

redores da CNBB até o dia cm que decidiu

expor abertamente suas objeçòes. Após ter
afirmado que 

"a 
missão das comunidades

deve prosseguir". Sua Excelência advertiu

que 
"as 

altas instâncias da CNBB deviam
cie novo empreender um estudo teológico e

pastoral das mesmas". Em segundo lugar
Dom Ivo punha em questão o alcance
"ecumênico" 

do VIII Encontro: 
"Os 

En-
contros Intereclesiais e o modo como se
desenrolam devem, na minha opinião, ser
totalmente revistos. Qual a sua verdadeira
finalidade? Quem deve participar dos mes-
mos e ser por eles responsável? De que
forma deverão preparar-se os documentos:
cartas, comunicados e moções? Como ga-
rantir um ecumenismo e um diálogo inter-
religioso conetos num encontro entre Co-
munidades Católicas?"

Dom Ivo Lorscheiter criticou também o
tom anticlerical adotado no referido en-
contro, como igualmente o conceito dema-
siado confuso de 

"ecumenismo**, 
que lavo-

recerauma liturgia abrangendo os
responsáveis por ritos afro-brasileiros (os
Pais e Mães de Santo) na 

"concelebração"

da missa. Dom Ivo pôs também em quês-
tão 

"a 
reivindicação do acesso da mulher a

todas as funções da Igreja, a pretensão dos
cultos afro-brasileiros de serem, eom seus
Pais e Mães de Santo, escolhidos e aprova-
dos oficialmente, como também sua per-

ROBERTO MANGABEIRA UNGER *

O 
pessoal que manda no Brasil quer ms-
tituir no pais uni sistema de governo

chamado parlamentarismo. Dá quase lodo o

poder ao Congresso. O governo tem que
fa/er tudo o que o Congresso quer. Se não
fizer, cai. As vezes, no parlamentarismo, há
um presidente eleito por voto direto, mas que
tem que se acertar cum o Congresso. Em

geral, porém, nem isso acontece. O próprio
Congresso elege o presidente. Ele vira apenas
um refastelado e patético mestre-de-cerimô-
nia, com menos o que fazer do que cupim em
casca de pedra.

1: um sistema que ejasle cm muitos países.
mas que em cada um ales ganha característi-
cas próprias, de acordo eom as tradições e as

preocupações do lugar. Onde funciona bem.
funciona porque os cidadãos sào livres, eco-
nômica e ctilltiralmentf. porque o Congresso
— ou o Parlamento, como chamam — é
composto por eleições que os poderosos e os
ricos nào controlam, e porque os partidos
políticos, por conseguinte, sào partidos de
verdade. Onde funciona mal, c porque o Par-
lamento eslá. na manna. no bolso dos endi-
nheirados. Vira uma confraria onde Iodos se
cuidam uns aos outras para ninguém passar
mal ou ficar mal. Ja sabem em qual desses
dois casos — no caso do funciona bem ou no
caso do funciona mal — nós estaríamos se
conseguissem impor o parlamentarismo?

Para saber como seria, nào é preciso dar
asas á imaginação. Basta olhar cm volta.
Parlamentarismo no Brasil é Inocêncio de
Oliveira — e Iodos oi Inocèncios da vida —

no poder. L frustrar a inconformidade do
país, entregando os inocentes aos Inocèncios.

Mas tampam o niriz e querem isso mes-
mo por uma razão simples. O presidencialis-
mo - o sislcma quj lemos de votar direto
para um presidente forte bastante para brinar
com o Congresso - -passa um susto intolcrá-
vel nas elites deste país. Apesar da televisão,
das fraudes e dos magnatas, sempre pode dar
zebra. O povo pode acabar encontrando um
jeito de nào entregai o ouro aos bandidos c
votar em alguém ck quem os graúdo tem
medo. As elites no Brasil nào agüentam mais
este susto. Por isso. arranjaram o plebiscito
de abril, que. alias, eu para ser só em setem-
bro, mas veio antes, porque está impaciente
essa gente que quer mandar cada vez mais em
nós.

Votando direto pira presidente, quem sabe
se o povo nào enconta o caminho com politi-
cos e partidos que querem realmente sacudir
esse pais, mudar ese modelo econômico e
acabar com essa humilhação da gente aqui
dentro e lá fora. Sojretudo, se for, como cm
1994, um ano de ebiçào para todo mundo,
desde o presidente e os governadores aos depu-
tados federais e estaduais e dois terços cios
senadores. Pois aununta a chance de eleger-se

junto com um presidente progressista uma
maioria congressual 

que o apoie. A simultanei-
dade das eleições levanta um pouco o fardo da
desinformação, da dependência e do diversio-
nismo que pesa sobrejo eleitorado popular.

E um jogo de alto risco, este do presiden-
cialismo. Muitas vezh, acabou mal. No Bra-

manência em face de atos e instituições da
Igreja; sem falar numa deficiente com-

preensão do sentido, extensão e conse-

qüências da 
"inculturação".

O mesmo boletim nos dá notícia de uma
"Reflexão 

sobre (a Conferência de) Sào
Domingos" realizada na Faculdade de
Teologia de Nossa Senhora da Assunção,
em Sào Paulo, onde dom Angélico Sândalo
Bemardino, bispo-auxiliar de São Paulo,
declarou numa alocução mais ou menos
anedótica, que aquela Conferência nào de-
ra ênfase suficiente ao pedido de perdão
aos índios. Já o teólogo moralista Antônio
Aparecido da Silva afirmou que a referida
Conferência não tinha proporção com o
Encontro a que acima nos referíamos, cujo
aspecto positivo fora a 

"volta 
ao politeís-

mo, à celebração do Deus da Vida: Deus
de caráter indígena, negro c fiminino".

De surpresa em surpresa, um outro par-
ticipante da reunião de Sào Paulo, Paulo
Suesse, ideologicamente próximo do bispo
indigenista Erwin Krautler. disse que Sào
Domingos 

"se 
situou no coração de um

conflito de poder", entre o norte e o sul, no

qual o Vaticano busca minimizar o papel
cio sul". E. para surpresa geral, qualificou
cie 

"lamentável" 
e de 

"erro 
grave" a refle-

xào de Sào Domingos ter partido de Jesus
Cristo e dos Evangelhos e não da história
das diferentes culturas...

O padre Márcio Fabri. na mesma linha,
explicou que Sào Domingos foi uma queda
de braço com a Santa Sé, que quis 

"domi-

nar a conferência e a maioria dos bispos
latino-americanos, tentando opor 

'algumas

recusas": um não ao método ver-julgar-e-a-

gir. um não às Conferências Episcopais.
um não aos debates internos". E o redator
do boletim pergunta como pode ele afir-
mar tais coisas, quando as votações de São
Domingos foram quase unânimes...

Por causa de tais aberrações, c que nos
alegramos de saber que o documento final
de Sào Domingos, aprovado por 201 votos
e 5 abstenções, virá precedido de carta em

que João Paulo II, em reação a uma espécie
cie parlamentarismo que nào tem cabimen-
to na Igreja, insiste em que ninguém se
interponha entre a Santa Sé e os bispos
responsáveis por suas dioceses. Assim nos
veremos livres de teólogos autônomos e

giróvagos, que acabam optando pelo casa-
mento e por frades sem convento, que fa-
zem fortuna com teorias e livros que. se-

gundo as palavras de Paulo a Timóteo,

produzem pruridos em ouvidos ciosos e
novidades, os quais acabam deixando de
lado Jesus Cristo, que disse aos apóstolos (e
aos bispos): 

"Quem 
vos ouve. me ouve!"

Membro ria Academia Brasileira ele Letras

sil, porém, a convergência entre a luta popu-
lar na base pelos direitos do dia-a-dia e a luta

popular em cima pela presidência e pela re-
forma lem sido a 

'mic-i 
alternam ; 13 jogadas

das oligarquias.

Dizem 
que o parlamentarismo daria me-

nos instabilidade ao Brasil do que o presiden-
cialismo tem dado. A curto prazo, nào deixa
de ser verdade. Fecha o poder 110 clube dos

políticos. Põe a tampa no caldeirão que ferve,
E estável — até explodir. Por que nào saem
dessa e enfrentam as verdadeiras causas da
instabilidade? O egoísmo e a estupidez das
elites, que resistem a todas as reformas demo-
cratizantes. A perversão das eleições, sobre-
ludo de deputado, que fa/ um congresso
resistente à mudança da país. O controle da
informação e ila televisão, que dificulta ao

povo entender o que acontece, alé que é tarde
demais. A pobreza, que leva ao desespero,

quando nào se consegue ver o caminho da
subida.

lambem dizem que o parlamentarismo
cria partidos fortes, alguns interessados, ne-
cessariamente. em ver o governo dar certo.
Mas isso só pode acontecer se houver gover-
nos eom a vontade e o poder de mudar as
coisas — de mudar mesmo — nào de ficar
talando de mudanças justamente para nào ter

que mudar nada. E 110 Brasil em que vivemos
tais governos não vão sair nunca de um con-

gresso que conseguiu abocanhar todo o po-
der.

Nosso presidencialismo lal como está nào
é nenhuma maravilha, embora muitíssimo
melhor, para nós agora, do que o parlamen-
Lirismo. Tem que consertar. 0 presidente é
forte para favorecer e punir mas é fraco para
transformar o país. O problema é que quan-
do finalmente aparece um presidente com
vontade de igualar as contas e investir no

povo. o congresso — o mesmo que quer ficar
com todo o poder pelo parlamentarismo 

—

nào deixa. Enlào tem que haver um jeito de
recorrer ao peno, por plebiscito de verdade e

por eleições antecipadas. O presidenie e o
congresso irim juntos ao povo e todos se
submeteriam a novas eleições para o povo
decidir. Por que nào inventam um sistema,

desses, próprio para nós e nossas realidades,
em vez de ficarem lamentando que qui é tudo
diferente de como é na Europa?

O que dá tristeza á gente é que nossos
bacharéis e políticos nào conseguem inventar
nada. É só copiar e misturar as constituições
de outros países o que sabem fazer. Tantos
livros na estante e tào poucas idéias na cabe-

ça: de/ gerações de prepotência, preguiça e
agachamento arrasaram com eles. 0 povo
lera que formular suas próprias profecias.

E o pior é que depois do voto de abril,

qualquer que seja o resultado, o mesmo con-

gresso dará o conteúdo que quiser aos rótu-
los de parlamentarismo ou presidencialismo.
Por isso. nào se iludam: abriu é só o começo
do esforço para desbaratar esta mais recente
conspiração golpista das elites brasileiras.

No dia do tal plebiscito, voto direto neles.
Presidencialismo para o Brasil.

' 
Cientista político

WASHINGTON NOVAES ?

Sentado 

na soleira da porta da cozinha,
na casa de praia, litoral de Pernambu-

co, seu Ailton, tímido, mas curioso, um só
dente quebrando a escuridão da boca, per-
gunta de onde sou. 

"De 
Goiânia", respon-

do. E ele emenda, rápido: 
"Goiânia 

é em
Pernambuco?". Supondo que ele confim-
diu Goiânia çom Goiana, esclareço: "Não,

seu Ailton. É Goiânia, fica no Estado de
Goiás, o senhor não conhece Goiás?". E
ele, já um tanto confuso: 

"Goiás 
é em

Pernambuco?". Esclareço que não, é outro
estado do Brasil, ele não sabe que existem
outros estados, assim como existem outros

países? Não sabe que a dona da casa, a

quem ele também vende peixes, é dos Esta-
dos Unidos? E ele, imperturbável: 'Estados

Unidos fica em Pernambuco?".

Seu Ailton faz parte dessa gente que de
uns tempos para cá começa a ser chamada de"homens 

gabiru", ou 
"raça 

gabiru", gente
amesquinhuda pela fome, pela carência de
tudo, pela exploração multissecular. Gente
como dona Conceição, que vende caranguc-

jos na mesma praia e suplica que lhe dêem
alguns sacos plásticos de supermercado para
poder carregar seu jiroduto. Explicando, en-
vergonhada: 

"Antigamente 
eu podia pôr eles

nos sacos que vinham com o pão; mas faz
muito tempo que pobre nào pode mais com-

prar pão" (um pão de 50 gramas estava
custando 750 cruzeiros, no dia).

Ou como a velha nordestina que passou o
dia todo diante do supermercado para conse-

guir vender, por 5 mil cruzeiros, os 10 cajus

que manteve expostos sobre um jornal, na
calçada, sob o sol de rachar mamona. Com o

(iroduto da venda, provavelmente terá feito o

que fazem todos os seus semelhantes: com-

prar no supermercado um tomate, uma cebo-
Ia, um ovo, uma laranja, coisas assim. Pediu-
do à moça do caixa que diga qual das poucas
cédulas que carrega serve para pagar a com-

pra, porque sequer conhece dinheiro.

E tudo isso no ano da graça de 1993.
numa praia que atrai turistas cio Sul e de
outros países, capazes de pagar 100 dólares

por dia num hotel ou pousada de luxo,

pagar 200 mil cruzeiros por pessoa num

passeio de barco, 800 mil cruzeiros por
hora num 

"bugre" 
que zune na areia. En-

quanto os jornais noticiam que perlo dali
cinco milhões de pessoas, mais uma vez,
enfrentam a tragédia da seca, saqueiam
lojas e supermercados, no desespero.

(A lembrança é inevitável: quando esta-
va começando em jornal, em 1958, na velha
Folha da Manhã, de Sào Paulo, inchei de
orgulho quando produzi minha primeira
manchete, no estilo de então, de títulos
enormes: 

"Assume 
proporções calamitosas

na Paraíba a seca que assola todo o Nordes-
le." Mudou o estilo; a realidade, nào. E

quem quiser saber por que pode ler o capítu-
Io sobre a destruição minuciosamente plane-
jacla da Sudene em A fantasia desfeita, o livro
de momórias do ex-ministro Celso Furtado.)

De qualquer forma, viajar em férias

pelo Brasil é muito útil, principalmente se
se vai por terra, com tempo para ver as
coisas e as gentes, sem a artilicialidade dos
aeroportos e dos aviões, dos hotéis cinco
estrelas e dos ambientes fechados, imunes â
miséria. Útil principalmente porque permi-

HERACLIO SALLES *,

uanto mais pobre vai ficando o car-

naval, mais amplo se toma o quadro
das reflexões que sugere. No Rio, que

foi sempre o centralizador das atenções na-
cionais e até internacionais, a televisão
mostrou o oposto. A ex-capital política dei-
xou de ser também a 

"capital 
do samba" e

debruçou-se. nostálgica, á janela mágica da
TV para confirmar o que já era verdade,
mas ainda posta em dúvida, desde a inaugu-
ração do Sambódromo.

Confinado a uma pequena rua, cercada de
altas grades como penitenciária de segurança
máxima, o desfile das escolas virou espetácu-
Io destinado a uma pequena elite que pode
vê-lo ao vivo, pagando ingressos inacessíveis
ao povo. Até os turistas, decepcionados com
a mesmice do espetáculo em seu belo teatro
monumental, entraram em debandada e se
deixaram atrair pela variedade oferecida em
muitas outras cidades, nas quais ainda se

pode repetir que 
"a 

praça é do povo como o
céu é do condor".

No Rio o carnaval foi engessado em luga-
res nos quais se declara permitido, pois a
tanto chega tornar proibitivo o acesso das

pessoas comuns (da população) a logradou-
ros públicos privatizados durante o período
do que antes se chamou 

"a 
folia", agora

reservada aos bailes da high society.
Com o tempo há de vir uma solução, que

breve será cobrada á política e à razão. Proi-
bir ao povo que participe de uma festa, por
definição, popular, é ilogismo tào grande, que
se converte em irracionalidade c violência.

Nem tudo é tào evidente em seu caráter
intrigante. Há coisas difíceis até de definir, o

que já é a primeira e maior dificuldade para
se chegar â sua exata compreensão. Foi ainda
a TV que nos fez associar dois fenômenos,
a pa ren temente separados. Olhando as multi-
does que pelas ruas de Salvador melodiza-
vam sua alegria, qualquer baiano expatriado
há algumas décadas constataria a mesma
coisa: o povo baiano está ficando branco. E
aí já estaria pronta a explicação do segundo
fenômeno: levando a níveis extremos uma
tendência antes discretamente observada, o

povo da Bahia está cantando música do Ca-
ribe. A axé music, assim anglicizada pelo
marketing dos produtores de discos, é música
caribenha que domina o universo baiano, da
lambada ao reggae, e aos cantos que tentam

personalizar os conjuntos apresentados como
tipicamente baianos, do Olodum aos Filhos de
Gandhi.

Lições de

te refletir um pouco sobre os tais caminhos
da modernidade num país como este.

E terrivelmente instrutivo, por exemplo,
cruzar a ponte sobre o Rio Sào Francisco,
entrar em Alagoas e constatar que a rocio-
via federal BR 101 desapareceu ao longo
de 100 quilômetros, exatamente 110 estado

que foi governado pelo proposiior da nova
modernidade de Primeiro Mundo. A 10

quilômetros por hora, no máximo, o via-

jante (ou viandante?) verá, dos dois lados
da ex-rodovia, milhares e milhares de mu-
lheres e crianças de três anos em diante,
enxadas à mão, fazendo dc conta que jo-
gam areia para cobrir os buracos, ao mes-
mo tempo em que esfregam o polegar no
dedo médio, pedindo dinheiro, e amalcli-

coando os motoristas que nào atendem e
seguem pela rodovia esburacada — des-
truida pelo excesso de peso das carretas

que transporiam cana-de-açúcar para os
21 engenhos que dominam a economia
alagoana, desafiam governos, sonegam im-

postos e açambarcam o crédito oficial sub-
siciiado. que jamais pagarão (como nào

pagaram, conluiados com o propositor da
modernidade). E deixam no seu rastro não
apenas ex-rodovias emporcalhadas, como
a miséria, o analfabetismo, a maior taxa de
mortalidade infantil do país.

Seria bom se fosse apenas em Alagoas.
Mas os 

"enxadinhas" 
já povoam também

rodovias baianas, provavelmente expulsos
das antigas fazendas de cacau agora trans-
formadas — seguindo exemplo do Espírito
Santo — em terras arrendáveis aos redores-

tamentos que nào dão emprego a ninguém.

Troca-se a Mata Atlântica exuberante por
plantios uniformes e exportam-se pessoas

para as perambeiras das favelas das cidade-

zinhas que incham à beira da rodovia.

Gente como seu Ailton, dona Concei-

çào e a vendedora de cajus povoa da mes-

ma forma praias como Porto Seguro. Ar-

raiai d'Ajuda, Trancoso, onde turistas

ousados exibem-se nus ou cm topless, cn-

quanto os miseráveis da terra disputam no

Curiosidade que se impõe. 110 contexto
cultural da Bahia de hoje. Paralelamente ao
branqueamento geral cia população, dela
emergem pequenas comunidades radicalmen-
le negras, cuja organização nào raro chega a

proibir a participação de brancos. Embora
seja a Bahia o campo ideal de observação
desse fato, sabe-se que ele se registra em
outros centros, como o Rio e Sào Paulo, em
volume menor.

Impressionante e difícil. Estimulada pela
observação direta, a intuição leva a crer que
as etnias negras praticaram ao longo do tem-

po uma espécie de suicídio nào estudado

pelos sociólogos; uma auto-eliminaçào in-
consciente praticada por meio de uma inle-

graçào cantada cm prosa e verso, mas que
resultou, em verdade, numa decisão subcons-
ciente do negro. 110 sentido de desistir da
autopreservaçào e da defesa de seu patrimô-
nio cultural, buscando pelo casamento exo-

gãmico a completa absorção pelo branco. A
escassa censura social a essa união confirma
as teorias de uma convivência inofensiva, em
certo sentido, mas acaba por se incluir, ela
mesma, entre os fatores do desaparecimento

gradual do negro e da conseqüente imobiliza-

çào de seu potencial de criação de cultura.

Seria esse um suicídio da espécie anêmica,

dentre as estudadas por Durkheim? Nào é
absurdo responder afirmativamente, con-

quanto o sociólogo francês, já. aliás, contes-

lado em muitas de suas conclusões, se tenha

referido á àutodestruiçâo individual. Indivi-

dual, mas provocada, é certo, por choques

entre o suicida e a desorganização do seu

meio.

Ora, os negros viveram sempre 110 Brasil,
desde a abolição formal da escravidão, em

ambiente nacional desorganizado em relação
a ele; desorganizado no sentido de desprovi-
do de leis ou regras rígidas em relação a sua

presença na sociedade. Se individualmente

poderia isto levará eventual auto-eliminaçào,

coletivamente haveria de conduzir á dissolu-

çào lenta de comunidades inteiras, que foram

e estão perdendo as características étnicas,

principalmente a da cor. Mas nào só a da cor.

O negro na Bahia, discriminado pelo mulato

que, por sua vez. o é pelo 
"branco", 

procura
unir-se a uma branca, da qual espera nascer
— cie mesmo, na pessoa do filho — 

já branco
ou a caminho da brancura.

Como se explicaria, então, que em parale-
Io se organizem as pequenas comunidades

negras radicais? Fenômeno correspondente é

tapa camisetas de candidatos a vereador.

para ter algo com que cobrir os corpos
esquálidos. Na praia, jovens rècem-formados
nas universidades brasileiras vendem sanduí-
ches naturais, empanadas para argentinos,
brincos e bugigangas e falam da esperança de

ganhar um pouco mais vendendo caipirinha
na praia no próximo verão europeu — se
conseguirem passar pelas barreiras portugue-
sas ou alemãs. E esses sào os que ainda
sonham. Nào chegaram ao ceticismo cáusti-
co do motorista de caminhão, estampado no

pára-choque: 
"Antigamente 

eu sonhava.
Agora, nem durmo." Nem chegaram ao de-
sespero sofrido do único médico dc Tranco-
so, que explica em carta aberta afixada no

posto telefônico por que 
—- sem remédios,

sem ajudantes, sem verba, sem nada — teve
de abandonar o único centro dc saúde da
cidade.

Viajar cm férias pode até incomodar,
despertar culpas e remorsos dos privilégios
dc que se desfruta. Mas ajuda a tomar

posição nesta hora em que se aponta como
"populismo" 

e 
"atraso" 

a preocupação
com o preço dos remédios, com as tarifas

públicas, com leis escandalosas que sub-
traem bilhões de dólares aos cofres públi-
cos. com a necessidade de recursos (desvia-
dos pela sonegação, por incentivos fiscais e
outros caminhos obscuros) para bancar pro-
gramas sociais destinados á gente gabiru.

Se nào for assim, que se vai fazer?
Construir a modernidade sobre escombros,
sobre os corpos dos miseráveis, enquanto
se lê no jornal, impassível, que os presidia-
rios de Porto Alegre fizeram jejum para
doar comida aos pobres?

(Deitado na rede da varanda, na casa
de praia, leio A guerra do fim do mundo.
relato magistral da saga e do masacre de
Antônio Conselheiro e seus 30 mil segui-
dores que resistiram a todos os poderes
da leira. Levanto os olhos, espio ao redor,
tenho a impressão de que nada mudou 110
cenário. Como será a nova Canudos?)

apontado na índia por TS. Elliot (Notas
para a definição dc cultura). Com os instru-
mentos formais de esclarecimento intelectual
"doados*" 

pelo colonizador, o nativo adqui-
riu hábitos ocidentais e uma 

"admiração 
in-

vejosa" a seus tutores. No fundo, porem,
desenvolveu com a mesma velocidade um
ressentimento contra eles. Em síntese, o colo-
nizado ficou descontente com sua própria
civilização e, paradoxalmente, lá 110 fundo,
tornou-se ainda mais ressentido com a que
lhe causara esse descontentamento — revela-
dor de ausência da atito-estima.

1: esse mesmo mecanismo psicológico
que está levando, em meio ao hranquea-

mento das comunidades negras, ao surgi-
mento dos grupos minoritários nos quais"se
expressa o mesmo tipo de insatisfação iden-
tificável com um possível sentimento dc re-
vanche.

A cultura negra, entretanto, desenvolvi-
da na Bahia por comunidades que criaram a
capoeira, o maculelê e outras manifestações
vigorosamente originais, ficou corno que in-
terdilada no interior dos novos 

"brancos",

gerados por aquele meio e naquelas circuns-
tãncias. Nào se expandiu e passou a necessi-
lar de expressões mais recentes e mais ínsi-
nuantes, como as lambadas que os baianos
acabaram assimilando e passaram a expor-
tar como suas. Baianizadas.

Nos Estados Unidos, onde o meio bran-
co se fechou cm regras rígidas de conviveu-
cia a distância (meio, portanto, organizado,

para lembrar Durkheim), os negros manti-
veram intacto o potencial criador e chega-
ram a dominar, relativamente à música po-
pular urbana, o panorama cultural
norte-americano, com influência avassala-
dora em todos os outros países.

Sem pretensão nenhuma, a nào ser a de
dar a mim mesmo uma satisfação provisó-
ria. creio estar aqui a explicação para a

pobreza de nossa música popular, em semi-
do estrito, e nào a popular dos criadores
individuais que chegam a se aproximar dos
clássicos pelo rigor técnico e pela variedade
da invenção melódica e rítmica. Em relação
ao que 

"poderia 
ler sido e que nào foi", da

aquela às vezes a impressão de uma grande
baleia que tentou emergir da água profunda
mas lançou na superfície, apenas, uni belo
esguicho fugaz que nào se sustenta e volta
ao fundo, à procura da origem.

Jornalista o ox-prolosGor da Faculdade rto Direito dü

Distrito Federal
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ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA — Ontem â noite, a poli-
cia italiana continuava a procurar
Sérgio Castellari, 61 anos, ex-dire-
tor geral do Ministério das Partici-

pações Estatais, que há seis dias
saiu de sua confortável casa de
campo, em Sacrofano, a 30 quilo-
metros de Roma, com uma pistola
no bolso, anunciando em carta diri-

gida à mulher: 
"Não 

consigo su-

portar o peso da vergonha. Desejo

que ninguém, além de meus fami-
liares, esteja presente nos meus fu-
nerais. Desejo ser sepultado em Sa-
crofano".

Castellari repetiu a mesma pro-
messa dc suicídio em outras cartas
dirigidas aos diretores das revistas
Expresso e Panorama, que divulga-
ram com destaque a história do
estranho desaparecimento da sede
do Ministério de Participações Es-

tatais de uma documentação consi-
derada importante pelos magistra-
dos de Roma que investigam o caso
do preço superfaturado que o go-
verno italiano pagou para sair da

joint-venture Enimont. A Enimont é
uma poderosa empresa petroquími-
ca que chegou a ser formada com a

participação do Estado e do grupo
privado Montedison.

Os documentos desaparecidos
dos arquivos do Ministério das
Participações Estatais foram en-
contrários pelos juizes romanos na
casa do seu ex-diretor, Castellari.
Sem saber como explicar o fato e
antes que os magistrados o interro-

gassem, Castellari preferiu desapa-
recer conduzindo seu próprio auto-
móvel, um Audi 80. O carro foi
abandonado em seguida e encon-
trado pela polícia em um bosque
nas proximidades da casa do ex-al-
to funcionário do Estado.
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Jovem apedreja tanque no mais violento conflito com as forças americanas que estão na Somália

Empresários misteriosos
Até ontem ã noite, os juizes e a

polícia de Milão continuavam fa-
zendo segredo sobre os nomes de
mais sete empresários visados por
novos mandatos de prisões. Dizia-
se com insistência que, entre os se-
te, figuravam "nomes 

excelentes"
da grande indústria da Itália.

Falando na Câmara dos Depu-
tados, o primeiro-ministro Giulia-
no Amato, que pela nona vez em
oito meses de governo pediu um
voto de confiança do Parlamento,
disse que a Itália se encontra às
vésperas do colapso total, em con-
seqüência da confusão e incerteza

que caracterizam o momento políti-
co que o pais vive. Confusão e in-
certeza que repercutem negativa-
mente nas cotações da lira. que nos

últimos seis dias perdeu mais de 32

pontos nos câmbios com o dólar
americano e o marco ale-
mào.(A.N.)

O 0 juiz italiano Antônio di Pie-

tro, encarregado de investigar o es-

cândalo das comissões ilegais na Itá-

lia, confirmou sua condição de herói

nacional ao se transformar na nova

estrela da televisão no país. Oito

milhões e meio de espectadores

acompanharam a atuação de Di Pie-

tro como procurador numa das ses-

soes do caso do financiamento ilegal

dos partidos, transmitido na segun-

da-feira pelo canal estatal RAI-3. O

programa Um dia tio tribunal conse-

guiu 26% de audiência, um recorde

na história da RAI-3.

Nova Deli — Reuters

EUA matam somalianos

em protesto em Mogadiscio
Partidários do general Aidid denunciavam intervenção

MOGADÍSCIO — Aos gritos dc
"Estados 

Unidos fora da Somália",
centenas dc seguidores do general
Mohamed Farah Aidid realizaram
ontem um violento protesto na ca-

pitai em que morreram pelo menos
seis somalianos. Aidid culpou as
forças estrangeiras pela derrota que
sofreu no porto de Kismayu, no Sul
do país. Tropas da coalizão inter-
nacional que interveio para garan-
tir a ajuda a milhões dc somalianos
ameaçados pela fome avançaram

com carros blindados contra a mui-
tidão, que reagiu jogando pedras e
armando barricadas com pneus in-
cendiando e destroços. Um porta-
voz americano disse que fuzileiros
navais atacados a tiros mataram
um manifestante e feriram dois.

Um cabo americano foi ferido
por uma granada durante um saque
à Embaixada do Egito feito por
somalianos para protestar contra o
secretário-geral da ONU, Boutros
Ghali, que é egípcio.

O vencedor da batalha de Kis-
mayu, o senhor da guerra Moha-
med Said Hirsi, conhecido como

general Morgan, foi duramente cri-
ticado pelos EUA por causa do
ataque, que provocou 24 mortes.

"Nào 
queremos que os america-

nos vão embora. Só queremos que
façam justiça", reclamou Khalif
Mohamed, aliado de Aidid, denun-
ciando os EUA por tomarem parti-
do na guerra civil somaliana.

E7láíi#^ ¦'¦¦

índia prende 100 mil hindus

À polícia prende integrislas hindus para tentar impedir o protesto

NOVA DEU — O primeiro-mi-
nistro da índia, P.V. Narasimha,
mandou 70 mil soldados para as
ruas de Nova Deli para impedir
uma manifestação convocada para
hoje pela principal força de oposi-

çào: os integristas hindus do Parti-
do Bharatiya Janata (PBJ). Eles
exigem a convocação de novas elei-
ções gerais e a construção de um
templo no mesmo local onde foi
destruída urna mesquita, em 6 de
dezembro do ano passado.

Pelo menos 100 mil integristas
foram detidos em várias cidades.
Os soldados estão cercando o local
onde deve se realizar a a manifesta-

çào, o Boat Club, próximo ao Par-
lamento. Os líderes do PBJ fizeram
um apelo a seus correligionários

para que estejam presentes em cin-

co pontos diferentes de Nova Deli

para seguirem juntos até o Boat

Club.

O governo decidiu proibir a ma-

nifestaçào depois dos violentos
choques, em dezembro do ano pas-
sado, entre hindus e mulçumanos
na cidade de Ayodhya, quando
simpatizantes do PBJ destruíram
uma mesquita do século 16 para
construir no mesmo local um tem-

pio hindu. Os enfrentamentos entre

hindus (80% da população) e mui-

çumanos (12%) foram os piores
desde a divisão do subcontinenlc

indiano, em 1947.

lia 5 de janeiro passado, o Congresso aprovou a Lei 8620 que permite a
negociação de até 50% do valor das multas e ainda concede o parcelamento das
dividas com a Previdência: 260 mil empresas privadas e publicas estão devendo
CrS 100 trilhões!

Basta ter recolhido a contribuição referente a dezembro de 1992 e
comparecer a um balcão de negociação do INSS para obter o parcelamento,
contorme você vê na tabela abaixo.

Repare que 26 de fevereiro próximo e o prazo que permite o maior

parcelamento: 96 meses, isto e. 8 anos. E quem deixar virar o mes. perde
6 meses de prazo.

A Previdência esta oferecendo todas essas facilidades por acreditar que a
maioria das empresas devedoras atrasaram pagamentos por falta de condições,

e nao porque quisessem sonegar. Pois ai estão as condições.

A Previdência vem trabalhando serio, coibindo fraudes e omissões. Ela já
concedeu mais de 2 milhões de novos benefícios em apenas um ano; zerou o
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PODE PERDEI
n

passivo de 1 milhão e 34 mil benefícios do 
"buraco 

negro" (débito do período
outubro 1988-abnl 1991. em que os benefícios foram pagos sem a correção

26 «Je fevereiro Q«3 meses

3X cie março 9Q meses

3Q de «afc>r»l 
€1*4 meses

33- <3«a mano 78 meses

3Q de junho 72 meses

3Q de julho e6 meses

022 de agosto 60 meses
em diante no máximo

devida): zerou também o passivo de 728 mil benefícios concedidos com mais
de 45 dias e que custaram mais de CrS 2,5 trilhões; pagou as 3 primeiras

parcelas dos 147%, no total de mais de CrS 5.1 trilhões: e pagou 30 mil das
200 mil sentenças transitadas em julgado.

Alem disso, a Previdência pagou em dezembro passado CrS 23.6 trilhões

de benefícios: CrS 15.8 trilhões em janeiro: CrS 31.0 trilhões em fevereiro: e

em março esta pagando CrS 31.7 trilhões.

Por isso. ela quer cobrar tudo que lhe devem para pagar tudo que deve.

Se os trabalhadores pagam em dia. nao e justo que as empresas nao

paguem. Náo espere mais. Fique em dia com a Previdência.

Fique de bem com o Brasil.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL /4rA3íL\
/ UNIÃO DE TODOS \ Este jornal esta em dia com a Previdência.

¦se

MÁRIO ANDPADAE SILVA
Corrospondonte

LONDRES— O Partido Tra-
balhista britânico anunciou on-
tem a maior revolução de sua
história. Depois de perder qua-
tro eleições consecutivas, a últi-
ma praticamente ganha, o maior

partido de oposição da Grã-Bre-
tanha decidiu mudar o time. O
líder trabalhista, John Smith, re-
velou que o partido se afastara
das centrais sindicais. A chama-
da 

"reforma 
democrática" será

feita no sistema de eleição inter-
na dos candidatos e do líder do

partido.
Na próxima convenção anual

trabalhista os sindicatos perde-
rào o direito ao voto em bloco.
A cúpula de cada uma das cen-
trais sindicais filiadas ao partido
nào poderá mais votar em nome
de seus associados. Fica aposen-
tado o cabresto trabalhista. Até
agora as eleições internas na
oposição aos -v ; m%
sucessivos go- .-

vernos conser- r ^'\-f'
v a d o r e s c. e ¦*
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John Major, 1

que dominam o

país desde
1979, eram foi-
tas com base John Smitli

numa proporção. Os sindicatos
tinham direito a 40% dos votos,
os deputados a 30% e os demais
membros do partidos aos outros
30%. Cada líder sindical passara
a ter apenas um voto, assim co-
mo o resto dos filiados sindicali-
zados.

A decisão de afastar o poder
coletivo dos sindicatos da dire-

çào dos partidos fpi justificada
ontem como uma abertura de-
mocrática para tornar o Partido
Trabalhista mais permeável aos
interesses dos eleitores. Cansa-
dos de tantas derrotas, os traba-
lhistas pretendem ampliar sua
base eleitoral desvinculando-se
dos interesses das centrais sindi-
cais. A Grã-Bretanha é hoje o

país com o maior número de sin-
dicatos do mundo, mas eles não
conseguem levar seus represen-
tantes ao poder. Os trabalhis-
tas queren ver se um pouco mais
longe do> sindicatos eles ficam
mais perto do poder.

sugere plano

MOSCOU — Empenhada cm
nào perder espaço para os lista-
dos Unidos nos esforços diploma-
ticos em relação à antiga Iugoslá-
via, a Rússia apresentou ontem
seu próprio plano para acabar
com o conflito nos Bálcãs, o qual
inclui una 

"possível 
participa-

çào" russi nas forças de paz das
Nações Unidas na região. Os Ès-
tados Unidos anunciaram no in.i-
cio da serrana uma grande opera-

çào de ajuda humanitária na
Bósnia-Herzegovina, para envio
de suprimentos às populações si-
liadas através de pára-quedas.

O docimento elaborado pelo
governo risso e apresentado à im-

prensa pelo vice-chanceler Serguei
Lavrov reifirma o apoio da Rús-
sia aos esforços dc paz palrocíua-
dos pela Comunidade Européia e

pela ONU. Ao mesmo tempo, de-
fende a ne:essidade de fortalecer
o embargo de armas contra o go-
verno muçilmano da Bósnia. A
Rússia é um tradicional aliado
dos sérvios.

Um dos oito pontos do plano
trata do tribunal internacional
aprovado ia segunda-feira pelo
Conselho ce Segurança da ONU

para julgar criminosos de guerra
na antiga ugoslávia. O governo
russo insise cm que o tribunal
seja objetive e oferece a participa-
çào de 

"especialistas 
russos" na

comissão d: investigação de Ge-
nebra.

O O Exé-cito da Iugoslávia (for-
niada pela Sérvia e por Montene-

gro), ameaça tomar "as medidas

adequadas" contra a planejada
operação anericana destinada a jo-

gar suprinentos em pára-quedas
sobre regues isoladas da Bósnia.

Para o Ex-rcito iugoslavo, a inicia-

tiva é um pretexto para o envolvi-

mento militar dos EUA na guerra
dos Báleãi, podendo levar a uma

escalada d. conflito.
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Aruc, oito vezes campeã, quer sair eo Mio
_rEscola de samba do Cruzeiro conquista título inédito na história do Carnaval brasileiro e garante que desfilará para cariocas

A Associação Recreativa Uni-

das do Cruzeiro. Aruc, foi mais

uma vez campeã do Carnaval brasi-

liu.se. A escola conquistou ontem o

oiniVo título consecutivo , um prê-
mio inédito na história das escolas

de samba de todo o país. O presi-
dente da Aruc, Zico Cerqueira, re-

cebeu o troféu da mãos do secreta-

rio de Cultura do DF, Fernando

Lemos e mais CrS 45 milhões. Do

alto do pedestal, a direção da escola

já negocia desfilar no Carnaval do

Rio de Janeiro no próximo ano e

í.áVájite que esse sonho pode se tor-

liar'realidade. As conversas com a
Liga das Escolas de Samba do Rio

estão avançadas, segundo o presi-'dente 
da Aruc. O resultado do des-

filé das escolas do grupo A e B foi

divulgado ontem à tarde no Eixão

da folia.
""A 

Aruc, que destilou com o en-

redo De Paulo a Paulinho da Viola,

úmit' homenagem à Portela, con-

qifistou o primeiro lugar com certa

tranqüilidade. Alcançou 245 pon-
tos na soma dos quesitos, enquanto

a'ségunda colocada, a Capela Impe-

nal. somou 223 pontos. Vice-cam-

peã também no ano passado, a es-

cola recebeu, além do troféu, um

prêmio de CrS 20 milhões. Em ter-

ceiro lugar, ficou a Águia Imperial

com 213 pontos, recebendo CrS 10

jtijlh.òcs. E por último, em quarto
lugar, a escola Império do Cruzeiro

Novo, que está fora do grupo A no

próximo Carnaval.
""A 

vencedora do grupo B foi a

Fantoches do Setor 
"O", 

da Ceilán-

drá; que obteve 226 pontos. Em
'1-991, a escola foi desclassificada
'do 

grupo A. Nesse ano, 850 inte-

grantes desfilaram com o enredo

Carnaval, a maior festa popular do

país. O presidente da escola. Antó-

nio Gonçalves, se emocionou ao

receber o troféu e os CrS 25 mi-
Ihòes. O segundo lugar ficou com a

1's.ola Mocidade Independente do

Gama, que por pouco não ganhou
o desfile: conseguiu 225 pontos dos

jtiiitdos. um a menos do que a

Cíifrtpeã do grupo 13. A Candangos

dó Bandeirante tirou o terceiro lu-

gare a Unidos da Ceilândia amar-

nou-o último lugar.

A diretoria da Aruc recebeu o troféu e festejou o campeonato na sua quadra, com samba e muita cerveja

m, o r

Desde a manhã de ontem, dois

mil litros de chope aguardavam os

cruzeirenses que levariam para a

quadra da Aruc o oitavo título de

campeã do Carnaval. Não deu ou-

tra. Às 17h30, a sede da escola era

pura festa com muito samba no pé
e cerveja à vontade.

No Eixão da Folia, o presidente
da Aruc, Zico Cerqueira, dizia

emocionado: 
"O 

troféu da Aruc é

de Brasília. É uma prova de que o

Carnaval existe na cidade." Os cru-

zeirenses, que desde as 14h aguar-

davam confiantes, mais uma vez, o

título de campeões do Carnaval

brasiliense. caíram na folia. Vesti-

dos de azul e branco, as cores da

escola, com a bateria afinada no

ritmo do samba-enredo, eles come-

moraram, a cada quesito, o bom

desempenho da escola na avenida,

que se consagrou com o título de

octacampeã do samba.

Com garra. Zico afirmava que a

Aruc já pensa em ganhar o próximo
Carnaval. 

"O 
nosso samba-enredo

de 1994 está pronto", disse. O tema

do samba é mantido em segredo a

sete chaves pelos compositores

Moa, Merreca e Lobão. Na próxi-
ma semana, a direção da escola

viaja para o Rio, onde vai fazer o

levantamento do material necessá-
rio para confeccionar as fantasias

do próximo ano.

O resultado do desfile das esco-

las do grupo B foi um suspense

para a maioria dos quase 300 lo-

liões que fizeram da Quarta-Feira

de Cinzas um dia de comemoração.

Os integrantes da vencedora do

grupo, Fantoches do Setor O, ner-

vosos, não apostavam no primeiro
lugar. 

"A 
Mocidade Independente

do Gama é sempre a nossa maior

concorrente" dizia, desconfiado, o

presidente da escola, Antônio Gon-

çalves, que investiu CrS 150 mi-

Ihões para conseguir o titulo de

campeão do Carnaval.

Com a conquista do prêmio má-

ximo e a classificação para o grupo
A, vários carnavalescos da escola

caíram no choro. A passista Liliane

Silva, que quase não desfilou nesse

Carnaval, chorava dizendo que a

partir de agora a escola se recupera

da desclassificação de 1991. 
"È

uma questão de justiça", afirmou.

PBOrilMt Matadores de latinhas limpam

as ruas antes mesmo do SLUDuo se apresenta

no CSiopp Hauss
-A cantora Francine Lobo e o

pianista José Cabreras voltam a se

apresentar hoje com o show Todos

os Sons. no Chopp Hauss. da 106

¦ SuL Para o repertório deste novo

espetáculo foram escolhidas músi-

cas de compositores como Egber-

lo.Gismonti, Milton Nascimento.

Tllávio Faria e Luciano Fleming.

O convite individual do show eus-'..ta 
CrS 22 mil.
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CINEMA
Corpo em Evidencia e Passageiro 57

tit vCine Park 5 no ParkShopping (Fone:
234-3336) às 14h 10. 16h. 17h50, 19h-.0 e
21h30. Cine Atlântica no Conic, mesmo
horário.
Vem Dançar Comigo Cine Márcia no

Conjunto Nacional (Fone: 225-0633) às
'l4h. 

16h, 18h, 20h e 22h e no Cine Park 8
no ParkShopping (Fone: 234-3336) às

,15.130, 17h20, 19h10 e 21h. Ação (14 anos)
ír.-.ce a Face com o Inimigo e Questão
de-Monra—Cine Park 1 no ParkShopping
¦(fone: 234-3336) às 141.30, 161.40. 181.50 e
21h,
Querida, Eu Estiquei o Bebê e Corpo
om Evidência — Cine Park 6 e Cine Park
7;fio 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.
Üm Homem com Duas Vidas — Cine
Brasília na 106/107 Sul (Fone: 244-1660) às
16h. 18h, 20h e 22h.
Liçõoi; do Infância — Cultura Inglesa na
708/908 Sul (Fone 244-5650). De segunda a
sexta-feira às 20h50. Drama (18 anos)
Drácula do Bram Stockor e Face a
face com o Inimigo — Cine Park 3 às
14h30. 16h50, 19h10e21h.
O Quarda-Costas — Cine Park 2 no
ParkShopping (Fone: 234-3336) às 14h30,
16h40. 18h50 e 21 h. Cine Atlântida (Conic)' 
às'T4h, 16h40. 18h50 e 21h. Cine Paranoá,"em 

Taguatinga (Fone: 351-3523) às 14h.
16h, 18h, 20h e 22h. Policial (12 anos).
A Testemunha Ocular — Cine Park 4 no'ParkShopping 

(Fone 234-3336) às 15h30,
•17h20, 19h10e21h00.

Seu futuro
fala inglês

O Serviço de Limpeza Urbana

(SLU) foi poupado ontem, durante

o arrastão da limpeza, de um gran-

de trabalho. Quando seus homens

chegaram ás ruas para limpar su-

jeiras do Carnaval não encontram

o tipo de lixo que dá mais traba-

lho: latas de cerveja. Um mutirão

de catadores foi ás ruas de madru-

gada c adiantou o trabalho do

SLU. O diretor do Operações do

SLU não soube informar quantos

são os catadores. como recolhem

as latas e para quem as vendem.
"Só 

sabemos que caminhões esta-

cionam no lixão do Jóquei Clube e

recolhem os sucos com latinhas de

cerveja", informou.

Um quilo de laias de alumínio é

vendido para revendedores de São

Paulo por CrS 5 mil. segundo um

dos catadores. Somente com os

bailes populares de Carnaval reali-

zados no Eixão da Folia e nas co-

merciais da 302 Norte e 204 Sul,

um único catador conseguiu mais

de 100 quilos, o que corresponde a

CrS 500 mil. Segundo assessores

do SLU, a cata de latinhas dc alu-

mínio é hoje um negócio informal

que envolve mais de 50 pessoas que

vivem do depósito de lixo do Jó-

qtiei Clube.

O SLU colocou ontem no servi-

ço de limpeza urbana 80 homens

que recolheram lixo e detritos. O

movimento de vendas no Eixão da

Folia foi considerado baixo por
barraqueiros e ambulantes. A lata

de cerveja que no início do Carna-

vai foi vendida a um preço médio

de CrS 20 mil, na terça-feira pode-
ria ser encontrada a CrS 12 mil. Os

ambulantes também querem ter

um representante na comissão do

GDF que planeja uma restrutura-

ção do Carnaval candango.

, .. , ,

numberone

Ct.fi 406 BI. A - Brasília - DF

O Passado o Carnaval, as eiga-

nas invadiram ontem o Setor Co-

mercial Sul atrás de clientes para
leitura de mão. Elas oferecem de

tudo : sorte no amor, empreg,

atra para doenças e mau olhados.

Chegaram da cidade de Uberlán-

dia, Minas Gerais, e montaram

um grande acampamento no Nú-

cleo Bandeirante onde passarão

os próximos dias . O povo cigano

não gosla de dizer quando e onde

será a próxima parada. O cerlo é

que eles ficarão em Brasília antes

de seguir para o interior de São

Paulo. Por isso, é bom o brasi-

liense ir se acostumando com o

visual das ciganas: saias rodadas

coloridas, lenços na cabeça, biju-

terias baratas nos braços e muita

conversa para não deixar o clien-

le fugir. Quem não resiste às in-

vestidas, é bom saber que uma

leitura de mão não custa menos

de Cr$ 50 mil. Di: uma velha

lenda que uma reza de cigana só

é realmente paga quando o clien-

te tira do corpo uma jóia de pra-

ta. Como nem todo mundo usa

prata, elas acabam aceitando re-

lógio ou outro objeto de valor.

INFORME DF

©laráguas vao r

O 

ministro Maurício Corrêa não deve enfrentar mais a partir
deste Carnaval o constrangimento de circular por Brasília

como autêntico candidato á sucessão do governador Joaquim

Roriz no GDF. Sua sucessão foi lançada carnavalescamcnte.

Primeiro: ele teve a coragem de testar sua popularidade enfren-

tando os foliões do anárquico bloco carnavalesco Pacotào e saiu-se

relativamente bem. Foi mais aplaudido do que vaiado.

Segundo: sua atitude foi de quem está em plena campanha. De

roupa esporte, boné branco, muito descontraído, Maurício Corrêa

bebeu chope no restaurante Carpe Dien com um grupo de jomalis-
tas e quando o bloco passou, quase cai na folia.

Terceiro: seu encontro com o empresário Jafé Tones, o sósia do

presidente Itamar Franco que saiu no Pacotão de faixa presiden-
ciai e louvando o Fusca, em plena folia, lhe valeu um lançamento

extra-oficial e descontraído da candidatura.

Jafé Torres, proprietário de uma corretora imobiliária no DF,

aproveitou o encontro e saudou o 
"futuro 

governador" afirmando

que 
"desta 

vez vai." Acanhando, o ministro disse que era 
"candi-

dato a fazer um bom trabalho" no Ministério da Justiça.

Depois que o bloco passou, bem mais á vontade, Maurício

Corrêa já não fugia do assunto. 
"Afinal, 

minha candidatura agora

tem o aval do presidente", disse, referindo-se ao apoio recebido

pelo sósia de Itamar Franco do Pacotão.

Popularidade

relatada
Por onde passou durante os

quatros dias de folia, fantasia-

do de Itamar Franco, o em-

presário Jafé Torres sentiu que
a popularidade do presidente
da República está em alta.

Resolveu escrever uma car-

ta ao presidente relatando sua

experiência. O portador do

documento foi o secretário

Mauro Durante.

Vaias na

tradição
O último baile do late Clube

loi uma maravilha tle festa, ü

camarote do comodoro Paulo

Quintella recebeu toda corte

brasiliense. Como o clube esta-

va lotado, o conjunto Squema

Seis resolveu esfriar os ânimos

da moçada com velhos suces-

sos. Quando cantou Moscara

Negra, de Zé Kcli, os amantes

da axé music vaiaram. Foi o

momento de baixa.

Uma perda de respeito
As esquerdas sofrerão

uma grande perda até o final

desta semana. O senador Pe-

dro Teixeira deixará o PDT

para entrar no PP. Depende

apenas de uma conversa final

com o governador Roriz, que
deve acontecer hoje ou ama-

nhã. Mas é tiro certo. Ele

passou o último dia de Car-

naval elaborando seu discur-

so de despedida.

O senador pelo PDT foi

de fundamental importância

para o diálogo político que
se desenvolveu nos últimos

meses entre Roriz e setores

políticos progressistas de

Brasília. Em função dessas

conversas. Paulo Timm foi

convidado a assumir a se-

cretaria do Meio Ambiente

e Antônio Aureliano Chaves

a secretaria dos Transportes

do GDF.

De mais a mais. Pedro

Teixeira é presidenle tio

PDT/DF e deve arrastar com

ele grande parle do partido.
A questão agora é saber

quem o substituirá na presi-
dência. Pela lógica, seria o
deputado distrital Salviano
Guimarães, ex-presidente ila

Câmara Legislativa cal uai li-

der do partido. Guimarães,

no entanto, enfrenta a resis-

tência do seu ex-chefe dc ga-
binele Antônio Prates.

A situação do PDT Dl'c

complexa: durante o Cama-

vai ganhou um candidato e
uma grande confusão pela
frente.

PELA CAPITAL

B .lá foi nomeada a

comissão responsável

para repensar o Car-

naval de Brasília.

Dela fazem parte,
além de carnavales:

cos e pessoas do setor

cultural, represen-

tantes da Fibra e da

Associação Comer-

ciai.

¦ O jornalista-de-

putado Álvaro Pe-

reira, do PSDB de

Minas, lança dia 3

de março o livro Ca-

ra ou Coroa no salão

nobre da Câmara

dos Deputados.

B O arquiteto Os-

car Niemeycr deve

chegar a Brasília nos

próximos dias para
cumprir extensa
agenda. Entre os as-

snntos que vem dis-
cutir está o projeto
de criação do prédio
do Ministério da

Cultura na Esplana-
da dos Ministérios.

B A brasiliense Re-

gina Recalde da

Fonseca, que traba-

lha no Setor de In-

dústria. está indig-

nada com a cena tle

barbárie que presen-
ciou quinta-feira
passada, quando um

policial fardado em-

purrou uma senhora

pela porta traseira

de um ônibus com

destino a Samam-

baia. O detalhe é

que a vítima usava

muletas. Ela pede

providências.
¦ O Centro de

Apoio a Intercâmbio

e Programas Inter-

necionais da UnB es-

lá cadastrando famí-

lias que queiram
hospedar alunos es-

trangeiros. Inscrições

no sub-solo do prédio
da reitoria.

B O C e n i r o ti e

Apoio a Intcrcâm-

bio da UnB foi esco-

lliido por Cuba para
ser o órgão respon-

sável pela viabiliza-

çao do convênio en-

tre os dois paises.

ASSINATURAS EM BRASÍLIA.:

(061)223-0888

ANÚNCIOS PARA PÁGINA BRASÍLIA.

(061)225-2463

____\ .ifc.JWa.-A



14 • quinta-feira. 25/2/93

RESULTADO FINAL

s.
"Todo ano cies nos golfavam
nos desfiles, mas hoje deu.

O Salgueiro e seus sambistas,

todos nós vínhamos merecendo

este título há muito tempo".

Waldemir Garcia, o Miro.

JORNAL DO BRASIL

"A Taninha caiu bem na

minha frente, quando já tinha

acabado sua exibição. Mas

a gente nunca sabe o que

passa na cabeça dc jurado".
Waldemiro Garcia, Maninho.

I
"Poderia até não levar im

consideração, mas achei

que seria injusto com os

outros casais que não

tiveram o mesmo problema".
Beatriz Badejo, jurada.

Escola ganha o título depois de 17 anos, enquanto a Mangueira, cotada para o primeiro lugar, amarga a quinta colocação
Marcelo fféguaO //(/ do Salgueiro chegou lá e

deu à escola da Tijuca o título de

campeã do Carnaval. Depois de

uma espera de 17 anos— seu últi-

mo título foi em 1975. com o enre-

ilo As minas do Rei Salomão, quan-
do o carnavalesco ainda era

Joãozinho Trinta —. o Salgueiro

tirou nota 10 em quase tudo e levou

2.5 pontos de vantagem sobre a

vice-campeã, a Imperatriz Leopol-

dinense. A Mangueira, apontada

como a escola capaz de ameaçar o

título salgueirense. acabou em

quinto lugar mas participa, no sá-

bacio, do Desfile das Campeãs. A

Unidos da Ponte e a Caprichosos

de Pilares desceram para o Grupo 1

e vão dar lugar à Tradição e à

Império Serrano, respectivamente

campeã e vice deste grupo.
Mais surpreendente do que o

quinto lugar da Mangueira — uma

boa colocação, no entanto, se com-

parada aos últimos resultados da

escola: oitava em 90, 12'' em 91 e

sexta em 92 —. foi o terceiro lugar

da Beija-Flor. Com um enredo

simples e um desfile bem diferente

dos anos de luxo e riqueza de

Joãozinho Trinta, a escola de Nilo-

polis somou 296.5 pontos, um à

frente da poderosa Mocidade In-

dependente de Padre Miguel e qua-
Iro a mais do que a Estácio de Sá.

campeã do ano passado, e da Uni-

dos do Viradouro. O presidente da

Beija-Flor. Aniz Abraão David. o

Anísio, saiu satisfeito da Praça da

Apoteose, onde foi feita a apura-

ção. c prometeu manter a cantava-

lesca Maria Augusta.
"Todo 

ano eles nos garfavaw,
mas hoje deu. O Salgueiro merecia

esse título há muito tempo", desa-

bafou o banqueiro de bicho e pre-
sidente da escola. Waldemir Ciar-

cia. o Miro. Ele acompanhou a

apuração numa mesa no sambo-

dromo ao lado do filho, Waldemi-

ro Paes Garcia, o Maninho. do

vice-presidente do Salgueiro. Paulo

Ccsar Mangano. e do ator Eri

Johnson, o Reginaldo gótico da

novela De arpo e alma. que desfi-

lou na escola, Tenso, ele fumou
muito e pediu silencio sempre que
alguém comemorava uma nota 10

com os gritos de 
"e 

campeã". 
"Va-

mos esperar", dizia Miro que on-

tem aniversariava e ouviu o Para-

bens pru você-

José Roberto Serra

O ator Eri Johnson desfilem no Salgueiro e ant/npawitiii a apuração

de

Mangano. vice-presidente da escola, anima a multidão que tomou as ruas da Tijuca para comemorar

Se tivesse

uma bola de

cristal, a porta-
bandeira do

Salgueiro Tânia

Acioly, a Tani-

nha. nào teria

sofrido tanto,

por ter tropeça-

do na pista e

deixado cair o

estandarte bem

em írente â jurada Beatriz. Badejo,

no desfile de segunda-feira. Tânia

era um choro só na apuração na

Apoteose, sem saber que conse-

qüências o tombo traria à escola. E

torcia para que Beatriz nâo fosse

sorteada para dar notas.

Taninha

Não era preciso torcer. Com a

quantidade de 10 recebidos pelo
Salgueiro, os 9.5 que Beatriz lhe

reservara nâo iriam tirar o campeo-

nato da escola. Ainda assim, mais

vemos sopraram a favor de Tani-

nha. A jurada nâo foi sorteada e eia

ganhou três 10.

A veterana jurada Beatriz, proles-
sora, 31 anos. há cinco \w júri do

Grupo Especial, disse que ficou 
"tão

nervosa quanto Taninha". Beatriz, já
havia feito um sinal que dava por

encerrada a 
"excelente 

apresenta-

ção". quando o acidente ocorreu. 
"A

exibição do casal estava ótima, mas

deixar cair a bandeira representa per-

da de indumentária", explicou a jura-

da. ao justificar a nota 9.5.

Os últimos òàmpé^s

1975
1976

1977
1970
1979

1380

1981

1982

1983

1984
1985

1986
1987

1988

1989
1990

: 1991

] 1992
: ÍÔ93

Salgueiro
Beija-Flor

Beija-Flor

Beija-Flor

Mocidade

Beija-Flor,

Imperatriz e Portela

lrrtpe.atriz: .,:
Império Serrano

Beija-Flor

Mangueira

Mocidade #

Mangueira «

Mangueira

Vila Isabel

Imperatriz

Mocidade

Mocidade

Estácio

Salgueiro
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O vice-presidente jurídico da Capriehosos.de

Pilares — escola que caiu para o Grupo 1 após uma

década no Grupo Especial —. Nilton Cordeiro,

denunciou ontem o aliciamento de jurados,. f|fir-
mando ter uma fita cassete com a gravação dc uma

ligação telefônica capaz de provar sua acusação.

Logo depois de fazer a denúncia, Nilton reèíiou e

pediu que a história da fita nào fosse publicada,
adiantando que iria negar tudo.

Componentes da escola, como o vice-presidcúle

comercial. Pedro Leite, no entanto, confirmaram a

existência da fita. Nela, alguém diz que 
"este 

ano.

Caprichosos e Ponte vão cair". Nilton disse que vai

avaliai" a fita com o presidente da Caprichemos,

Fernando Leandro, para decidir se entra com-tim

pedido de impugnação do resultado. SegurídCLCle,

jurados participaram de festas das escolas.
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Salgueiro 10 10 10 10 10 10 s.s io 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 io 10 10 10 10 io 10 300.5

Imperatriz 9.5 10 10 10 10 10 10 9.5 10 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5 298

Beija-Flor 10 10 10 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5 10 10 S.5 8.5 10 10 10 9 9.5 10 10 10 296 5

Mocidade 10 10 10 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 295.5

Mangueira 10 10 10 8.5 10 9.5 10 10 8.5 10 10 10 10 8 10 10 10 9.5 10 9.5 9.5 10 10 9.5 10 10 10 10 10 292.5

Estácio de Sá 10 10 9 9.5 10 9.5 9.5 9.5 9 10 9.5 9 10 9.5 9.5 10 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 9.5 289.5

Viradouro 10 10 10 9.5 10 9 10 10 9 8.5 9.5 8 10 10 10 10 10 9.5 10 10 9.5 10 10 10 10 9.5 10 289

Vila Isabel 10 9.5 10 10 10 10 10 10 9.5 9.5 10 10 10 10 10 9.5 9.5 9 10 8.5 9.5 9.5 9 9.5 9 8.5 287

GrandsRio 9 10 10 10 10 10 10 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 10 9.5 9 10 10 9.5 10 9.5 10 9 10 288 1.

Portela 9.5 10 9.5 9 9.5 10 10 9 10 9.5 9 8.5 10 9 10 9.5 9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 280.5

União da Ilha 10 10 8 9.5 9 10 9.5 9.5 10 8.5 8 9.5 9 9.5 8.5 9 9 10 10 9,5 10 9.5 9 9 9,5 279 -

Unidos da Tijuca 9 10 8 9 9.5 10 9.5 10 10 8.5 10 8 10 10 8.5 8.5 8 10 9 10 10 10 9.5 278

Caprichosos 9 10 9 8.5 10 10 10 9.5 9.5 9.5 8 10 9.5 9 8.5 10 9 9 8.5 9.5 9.5 2755

Unidos da Ponte 8 9.5 7 8 8.5 9.5 7.5 8.5 8.5 7.5 6.5 8 8 7.5 7.5 7.5 9.5 7.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 245.5

Todas as Escolas ganharam a bonificação de 1 ponto por nâo terem atrasado na cronometragem do desfile
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cEscola de samba do Cruzeiro conquista título inédito na história do Carnaval brasileiro e garante que desfilará para cariocas
A Associação Recreativa Uni-

dos do Cruzeiro. Aruc, foi mais

uma vez campeã do Carnaval brasi-

liéilse. A escola conquistou ontem o

oitavo título consecutivo , um prê-
mio inédito na história das escolas

de samba de todo o país. O presi-
dente da Aruc, Zico Cerqueira, re-

bebeu o troféu da mãos do secreta-

rio de Cultura do DF, Fernando

Lemos e mais CrS 45 milhões. Do

alto do pedestal, a direção da escola

já negocia desfilar no Carnaval do

Rio de Janeiro no próximo ano e

jíáVante que esse sonho pode se tor-

uai' realidade. As conversas com a
Liga das Escolas de Samba do Rio

estão avançadas, segundo o presi-
Ubhte da Aruc. O resultado do des-

file das escolas do grupo A e B foi

divulgado ontem à tarde no Eixão

da Folia.
"'A 

Aruc, que desfilou com o en-

redo De Paulo a Paulinho da Viola,
útnil' homenagem á Portela, con-

qtfistou o primeiro lugar com certa

tranqüilidade. Alcançou 245 pon-
los na soma dos quesitos, enquanto

asegunda colocada, a Capela Impe-
Txal, somou 223 pontos. Vice-cam-

peã também no ano passado, a es-

cola recebeu, além do troféu, um

prêmio de CrS 20 milhões. Em ter-

ceiro lugar, ficou a Águia Imperial

com 2I3 pontos, recebendo CrS 10

Jriil.hòes. E por último, em quarto
lugar, a escola Império do Cruzeiro

Xovo. que está fora do grupo A no

próximo Carnaval.
""A 

vencedora do grupo B foi a

Fantoches do Setor 
"O", 

da Ceilân-

dra. que obteve 226 pontos. Em
¦1991, a escola foi desclassificada

do grupo A. Nesse ano, 850 inte-

grames desfilaram com o enredo

Carnaval, a maior festa popular do

ptlís. O presidente da escola, Antó-

líiò Gonçalves, se emocionou ao

receber o troféu e os CrS 25 mi-
'lhões. O segundo lugar ficou com a

UsCola Mocidade Independente do

dama. que por pouco não ganhou
•o desfile: conseguiu 225 pontos dos

jlir.kios. um a menos do que a

e_.ii.pea do grupo B. A Candangos

do Bandeirante tirou o terceiro lu-

gare a Unidos da Ceilândia amar-

nou-o último limar.

]Jt. 
'¦;¦ 
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A diretoria da Aruc recebeu o troféu e festejou o campeonato na sua quadra, com samba e muita cerveja

mi o ir

Desde a manhã de ontem, dois

mil litros de chope aguardavam os

cruzeirenses que levariam para a

quadra da Aruc o oitavo título de

campeã do Carnaval. Não deu ou-

tra. Às 17h30, a sede da escola era

puni festa com muito samba no pé
e cerveja à vontade.

No Eixão da Folia, o presidente
da Aruc, Zico Cerqueira, dizia

emocionado: 
"O 

troféu da Aruc é

de Brasília. É uma prova de que o

Carnaval existe na cidade." Os cru-

zeirenses, que desde as 14h aguar-

davam confiantes, mais uma vez, o

título de campeões do Carnaval

brasiliense. caíram na folia. Vesli-

dos de azul e branco, as cores da

escola, com a bateria afinada no

ritmo do samba-enredo, eles come-

moraram, a cada quesito, o bom

desempenho da escola na avenida,

que se consagrou com o título de

octacampeã do samba.

Com garra, Zico afirmava que a

Aruc já pensa em ganhar o próximo
Carnaval. 

"O 
nosso samba-enredo

de 1994 está pronto", disse. O tema

do samba é mantido em segredo a

sete chaves pelos compositores

Moa. Merreca e Lobão. Na próxi-
ma semana, a direção da escola

viaja para o Rio, onde vai fazer o

levantamento do material necessá-

rio para confeccionar as fantasias

do próximo ano.

O resultado do desfile das esco-

las do grupo B foi um suspense

para a maioria dos quase 300 fo-

liões que fizeram da Quarta-Feira

de Cinzas um dia de comemoração.

Os integrantes da vencedora do

grupo. Fantoches do Setor O, ner-

vosos, não apostavam no primeiro
lugar. 

"A 
Mocidade Independente

do Gama é sempre a nossa maior

concorrente" dizia, desconfiado, o

presidente da escola, Antônio Gon-

çalves, que investiu CrS 150 mi-

lhões para conseguir o título de

campeão do Carnaval.

Com a conquista do prêmio má-

ximo e a classificação para o grupo
A. vários carnavalescos da escola

caíram no choro. A passista Liliane

Silva, que quase não desfilou nesse

Carnaval, chorava dizendo que a

partir de agora a escola se recupera

da desclassificação de 1991. 
"È

uma questão de justiça", afirmou.

PPOflIMÂ Matadores de latinhas limpam

as ruas antes mesmo do SLUDuo se apresenta

no Chopp Hauss
--À cantora Francine Lobo e o

pianista José Cabreras voltam a se

apresentar hoje com o show Todos

os Sons, no Chopp Hauss. da 106
-Suk Para o repertório deste novo
espetáculo foram escolhidas músi-
cas de compositores como Egber-

lo.Gismonti, Milton Nascimento,

-Flávio Faria e Lueiano Fleming.

O convite individual do show eus-

,taCr$22mil.
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CINEMA
Corpo em Evidência e Passagolro 57

in -Cine Park 5 no ParkShopping (Fone:
23. .-3336) às 141.10. 16h, 17h50, 19h40 e
21h30 Cine Atlântica no Conic, mesmo
horário.
Vem Dançar Comigo - Cine Márcia no

Coniunlo Nacional (Fone: 225-0633) às"l4h. 
16h, 18h. 20h e 22h e no Cine Park 8

no ParkShopping (Fone: 234-3336) ás
151.30. 17h20. 19h10 e 21h. Ação (14 anos)
Face a Face com o Inimigo e Questão
do-Honra— Cine Park 1 no ParkShopping
¦(fone: 234-3336) ás 141)30. 161)40. 18h50 e
2lh
Querida, Eu Estiquei o Bebê e Corpo
om Evidência — Cine Park 6 e Cine Park
7;fio ParkShopping (Fone: 234-3336). No

park 6 às 14h10, 16h00. 17h50, 19h40 o
21h30. Cine Karim (110/111 Sul) às 14h,
16h, 18h 20h e 22h. Cine Alameda (Tagua-
íinga) às 15h, 17h, 19h, 21h.
Uin Homem com Duas Vidas — Cine
Brasilia na 106/107 Sul (Fone: 244-1660) às
16h. 18h, 20h e 22h.
Lições de Infância — Cultura Inglesa na
708/908 Sul (Fone 244-5650). De segunda a
sexta-feira às 20h50. Drama (18 anos)
Drácula de Bram Stocker e Face a
Face com o Inimigo — Cine Park 3 às

¦14h30, 16h50, 19h10 e 21h.
Ò Cuarda-Costas — Cine Park 2 no
ParkShopping (Fone: 234-3336) às 14h30.
16h40, 18h50 e 21h. Cine Atlântida (Come)' 
às 14h. 161.40, 18h50 e 21h. Cine Paranoá,
em Taguatinga (Fone: 351-3523) às 14h,
16h, 18h, 20h e 22h. Policial (12 anos).
A Testemunha Ocular — Cine Park 4 no'ParkShopping 

(Fone 234-3336) às 15h30,
•17h20, 19h10e21h00.

Seu futuro
fala inglês
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O Serviço de Limpeza Urbana

(SLU) foi poupado ontem, durante

o arrastão da limpeza, de um gran-

de trabalho. Quando seus homens

chegaram ás ruas para limpar su-

jeiras do Carnaval não encontram

o tipo de lixo que dá mais traba-

lho: latas de cerveja. Um mutirão

de eatadores foi ás ruas de madru-

gada e adiantou o trabalho do

SLU. O diretor do Operações do

SLU não soube informar quantos

são os eatadores, como recolhem

as laias e para quem as vendem.
"Só 

sabemos que caminhões esta-

cionam no lixão do Jóquei Clube e

recolhem os sacos com latinhas de

cerveja", informou.

Um quilo de laias de alumínio é

vendido para revendedores de São

Paulo por CrS 5 mil, segundo um

dos eatadores. Somente com os

bailes populares de Carnaval reali-

zados no Eixão da Folia e nas co-

merciais da 302 Norte e 204 Sul,

um único catador conseguiu mais

de 100 quilos, o que corresponde a

CrS 500 mil. Segundo assessores

do SLU, a cata de latinhas de alu-

mínio é hoje um negócio informal

que envolve mais de 50 pessoas que

vivem do depósito de lixo do Jó-

quei Clube.

O SLU colocou ontem no servi-

ço de limpeza urbana 80 homens

que recolheram lixo e detritos. O

movimento de vendas no Eixão da

Folia foi considerado baixo por
barraqueiros e ambulantes. A lata

de cerveja que no início do Carna-

vai foi vendida a um preço médio

de CrS 20 mil. na terça-feira pode-
ria ser encontrada a CrS 12 mil. Os

ambulantes também querem ter

um representante na comissão do

GDF que planeja uma restrutura-

ção do Carnaval candango.

CLN 406 BI. A - Brasília - DF

? Passado o Carnaval, as ciga-

nas invadiram ontem o Setor Co-

mercial Sul atrás de clientes para
leitura de mão. Elas oferecem de

tudo : sorte no amor, empreg,

cura para doenças e mau olhados.

Chegaram da cidade de Uberlán-

dia, Minas Gerais, e montaram

um grande acampamento no Nú-

cleo Bandeirante onde passarão

os próximos dias . O povo cigano

não gosta de dizer quando e onde

será a próxima parada. O certo é

que eles ficarão em Brasilia antes

de seguir para o interior de São

Paido. Por isso, é bom o brasi-

liense ir se acostumando com o

visual das ciganas: saias rodadas

coloridas, lenços na cabeça, biju-

terias baratas nos braços e muita

conversa para não deixar o ellen-

te fugir. Quem não resiste às in-

vestidas, é bom saber que uma

leitura de mão não custa menos

de CrS 50 mil. Diz uma velha

lenda que uma reza de cigana só

é realmente paga quando o clien-

te tira do corpo uma jóia de pra-

ta. Como nem todo mundo usa

praia, elas acabam aceitando re-

lógio ou outro objeto de valor.

INFORME DF

As águas vão rolar

O 

ministro Maurício Corrêa não deve enfrentar mais a partir
deste Carnaval o constrangimento de circular por Brasilia

como autêntico candidato à sucessão do governador Joaquim

Roriz no GDF. Sua sucessão foi lançada carnavalescamente.

Primeiro: ele teve a coragem de testar sua popularidade enfren-

tando os foliões do anárquico bloco carnavalesco Pacotão e saiu-se

relativamente bem. Foi mais aplaudido do que vaiado.

Segundo: sua atitude foi de quem está em plena campanha. De

roupa esporte, boné branco, muito descontraído, Maurício Corrêa

bebeu chope no restaurante Carpe Dien com um grupo de jornalis-
tas e quando o bloco passou, quase cai na folia.

Terceiro: seu encontro com o empresário Jafé Torres, o sósia do

presidente Itamar Franco que saiu no Pacotão de faixa presiden-
ciai e louvando o Fusca, em plena folia, lhe valeu um lançamento

extra-oficial e descontraído da candidatura.

Jafé Torres, proprietário de uma corretora imobiliária no DF,

aproveitou o encontro e saudou o 
"futuro 

governador" afirmando

que 
"desta 

vez vai." Acanhando, o ministro disse que era 
"candi-

dato a fazer um bom trabalho" no Ministério da Justiça.

Depois que o bloco passou, bem mais á vontade. Maurício

Corrêa já não fugia do assunto. 
"Afinal, 

minha candidatura agora

tem o aval do presidente", disse, referindo-se ao apoio recebido

pelo sósia de Itamar Franco do Pacotão.

Popularidade

relatada
Por onde passou durante os

quatros dias de folia, fantasia-

do de itamar Franco, o em-

presário Jafé Torres sentiu que
a popularidade do presidente
da República está em alta.

Resolveu escrever urna car-

ta ao presidente relatando sua

experiência. O portador do

documento foi o secretário

Mauro Durante.

lima perda
As esquerdas sofrerão

uma grande perda até o final

desta semana. O senador Pe-

dro Teixeira deixará o PDT

para entrar no PP. Depende

apenas de uma conversa final

com o governador Roriz, que
deve acontecer hoje ou ama-

nhã. Mas é tiro certo. Ele

passou o último dia de Car-

naval elaborando seu discur-

so de despedida.

O senador pelo PDT foi

de fundamental importância

para o diálogo político que
se desenvolveu nos últimos

meses entre Roriz e setores

políticos progressistas de

Brasília. Em função dessas

conversas, Paulo Timm foi

convidado a assumir a se-

cretaria do Meio Ambiente

Vaias na

tradição
O último baile do late Clube

foi uma maravilha de lesta. O

camarote do comodoro Paulo

Quintella recebeu toda corte

brasiliense. Como o clube esta-

va lotado, o conjunto Squema

Seis resolveu esfriar os ânimos

da moçada com velhos suces-

sos. Quando cantou Máscara

Negra, de Zé Keli, os amantes

da axé musie vaiaram. Foi o

momento de baixa.

de respeito
e Antônio Aureliano Chaves
a secretaria dos Transportes

do GDF.

De mais a mais. Pedro

Teixeira é presidente do
PDT/DF e deve arrastar com

ele grande parle do partido.
A questão agora é saber

quem o substituirá na presi-
déncia. Pela lógica, seria o

deputado distrital Salviano

Guimarães, ex-presidente da
Câmara Legislativa e atual li-

der do partido. Guimarães,

no entanto, enfrenta a resis-

tência do seu ex-chefe dc ga-
binete Antônio Pratos.

A situação do PDT Dl c
complexa: durante o Carna-
vai ganhou um candidato e
uma grande confusão pela
frente.

PELA CAPITAL

B Já foi nomeada a

comissão responsável

para repensar o Car-

naval dc Brasília.

Dela fazem parte,
além de carnavales:

cos e pessoas do setor

cultural, rcpr_scn-

tantes da Fibra e da

Associação Comer-

ciai.

O jornalista-de-

pulado Álvaro Pe-

reira, do PSDB de

Minas, lança dia 3

de março o livro Ca-

ra ou Coroa no salão

nobre da Câmara

dos Deputados.

O arquiteto Os-

car Niemcjer deve

chegar a Brasília nos

próximos dias para
cumprir extensa

agenda. Entre os as-

suntos que vem (lis-

cutir está o projeto
de criação do prédio
do Ministério da

Cultura na Esplana-
da dos Ministérios.

¦ A brasiliense Re-

gina Recalde da

Fonseca, que traba-

lha no Setor de In-

dústria, está indig-

nada com a cena de

barbárie que piesen-
ciou quinta-feira
passada, quando um

policial fardado em-

purrou uma senhora

pela porta traseira

de um ônibus com

destino a Samam-

baia. O detalhe é

que a vitima usava

muletas. Lia pede

providências.
8 O Centro de

Apoio a Intercâmbio

e Programas Inler-

necionais da Lnit cs-

tá cadastrando famí-

lias que queiram
hospedar alunos es-

trangeiros. Inscrições

no sub-solo do prédio
da reitoria.

B O Cen lio dc

Apoio a Intcrcâm-

bio da UnB foi esco-

Ihido por Cuba para
ser o órgão respon-

sável pela viabiliza-

çao do convênio en-

tre os dois países.

ASSINATURAS EM BRASÍLIA.:

(061) 223-0888

ANÚNCIOS PARA PÁGINA BRASÍLIA.
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Some motorista do caminhão

cpie matou foliões em Carmo
st

Adriana Lorelo

Feridos dizem que prefeito de cidade mineira fretou veículo
Está desaparecido o moto-

rista do caminhão que caia de

, uma ribanceira, matou oito pes-
Spa.s e feriu cerca de 60, se-

,g).()_da-feira, no município de

Carmo, na divisa do Rio com

Minas Gerais. No hospital de'iÜém 
Paraíba, para onde José

Barbosa da Costa teria ido, a

informação é de que ele 
"não

çleu entrada". O motorista de

63 anos, que levava os foliões

para-a cidade mineira de Volta

Grande, teve ferimentos leves e

,'fp.j medicado no Hospital do

Carmo, de onde, segundo fun-

cionários, saiu escoltado pela
polícia da cidade, que temia seu

linchamento.

...Ontem de manhã o delegado

an I03:l DP, Manuel Carrera, não

estava em Carmo e o detetive res-

ponsável César Brasil admitiu que
os policiais desconheciam o para-
deiro de José Barbosa. Brasil disse

que hoje deverá ser feita a perícia
mecânica do veículo e que três

pessoas já foram indiciadas: o

motorista; Luiz Batista da Silva,

dono do caminhão; e Leda Ferrei-

ra, qtie fretou o veículo.

Na cidade, a tragédia ainda

era o assunto principal nas con-

versas. O médico Porfírio Fer-

reira, ex-secretário de Saúde de

Carmo, estava revoltado. Ele

acompanhou o atendimento às

vítimas e criticou a 
"irresponsa-

bilidade das autoridades". Segun-

do o médico, o modo de transpor-

te mais comum na região é em pé,
na boléia de caminhões. No Hos-

pitai do Carmo, as vítimas do aci-
dente acusaram o prefeito de Vol-
ta Grande, Ari Campanati, de ter
mandado buscar o grupo de fo-
liões. 

"O 
próprio prefeito man-

dou o caminhão", disse Luzia da
Silva, 41 anos.

A dona da escola de samba

Unidos do Asfalto, Leda Ferrei-

ra. também afirmou que foi o

prefeito de Volta Grande quem

pagou o transporte. 
"O 

prefeito

pagou o caminhão para me ajtt-

dar", revelou ela. Ari Campana-

ti se eximiu de culpa: 
"Não 

te-

mos responsabilidade nenhuma

no acidente. Estou muito tran-

quilo". Ele admitiu, entretanto,

que deu CrS 3 milhões para cada

uma das três escolas de samba

da cidade e que cada uma gasta
o dinheiro como quer.

João Cerqueira

Dos 60 sambistas feridos no acidente de segunda-feira, alguns estão internados no Hospital do Carmo

¦ 
O movimento de volta ao Rio

íoi tranqüilo durante a manhã de

ontem. Segundo a Polícia Rodo-

. .viária, o maior volume de carros

foi registrado no retorno da Re-

gião dos Lagos, mas não houve

acidentes. A exceção foi na BR-

TÒ1 — 
próximo à localidade de

. Tanguá, em Rio Bonito — onde

um congestionamento chegou a

dez quilômetros, entre 6h e 13h,

devido aos quebra-molas.

O chefe de operações da Poli-

cia Rodoviária Federal no Rio,

inspetor João Bernardo de Souza,

alertou que deverá haver um

grande volume de veículos nas es-

tradas de acesso ao Rio no próxi-
mo domingo: 

"Muitos 
só retorna-

rão neste dia, quando repetiremos

o esquema de fiscalização do Car-

naval".

Joào Bernardo revelou que
houve um aumento de 15% de

acidentes em relação ao ano pas-
sado, com 167 nas estradas de
acesso ao Rio, entre 8h de sexta-
feira e 12h de ontem, com 13 mor-

tos, 116 feridos e 282 veículos en-
volvidos. Destes, 21 foram por
excesso de velocidade e oito por
ultrapassagens indevidas. O ins-

petor atribuiu o fato ao maior
volume de carros, às chuvas e às

condições das estradas. 
"A 

preo-
cupação agora é com o domin-

go", frisou Bernardo.
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O caminhão com aspirador foi utilizado para ajudar a recolher 35 toneladas de peixes mortos na Lagoa

Feema quer ©bra para acabar

com a mortandade de peixes
O presidente da Feema (Funda-

ção Estadual de Engenharia do

Meio Ambiente), Adir Ben Kauss,

disse ontem que promoverá nos

próximos dias um encontro com

representantes do estado e do mu-

nicípio, para que sejam executadas

as obras necessárias para acabar

com a mortandade de peixes na

Lagoa Rodrigo de Freitas. Diante

da segunda mortandade em 15 dias,

ele revelou que vai pedir às autori-

dades uma solução definitiva para
o problema que, em sua opinião,

seria o prolongamento e o alarga-

mento do canal do Jardim de Alá.

Kauss pretende 
"ouvir 

as ra-

zões" do secretário municipal de

Obras, Márcio Fortes, que afirmou

ser contrário à realização das obras

no canal. Os custos do projeto ela-

borado pela Coordenação de Pós-

Graduação em Engenharia (Coppe)
da UFRJ - USS 30 milhões (CrS

615 bilhões) — sào também motivo

de preocupação: 
"O 

nosso trabalho

é de suporte técnico, para encontrar

uma solução a ser negociada entre

o prefeito César Maia e o governa-
dor Leonel Brizola". disse kauss.

O presidente da Superintendeu-

cia Estadual de Rios c Lagoas (Ser-
Ia), Weber Figueiredo da Silva,

também se disse favorável às obras

e demonstrou a mesma preocupa-

çào quanto aos investimentos ne-

cessários. 
"Nós 

queremos cooperar
no que for preciso, mas existe a

decisão de investimento, que é do

governador e do prefeito", contou

ele.

Segundo Weber, mesmo com o

trabalho da draga, a renovação de

água é de 1% por dia, o que consi-

dera insuficiente. Ele alertou que a

segunda mortandade de peixes
aconteceu depois que o canal estava

aberto por toda a semana. 
"Isto

prova que o cantil nào tem grande
influência no problema da mortan-
dade". afirmou Weber.

Para o engenheiro Paulo Ros-
man, autor do projeto no canal do
Jardim de Alá e professor da Cop-

pe, todas as outras medidas que
possam ser adotadas para evitar a
mortandade sào paliativas. 

"Nào

podemos desconectar a questão da

Lagoa, da praia e tio canal", disse
Rosman.

Ontem, cerca de 60 garis tia

Comlurb prosseguiram o trabalho

de limpeza na Lagoa, que se con-

centrou principalmente na área em

torno do Corte do Cantagalo, Até a

tarde, havia sido retirado um total

de 35 toneladas de peixes mortos.

Além da balsa Aquamarine 115-

200, foi utilizado um caminhão que

possui um aspirador para recolher

os peixes. Para os freqüentadores

úo local, o mau cheiro continuou

sendo um grande incômodo.
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Marcelo Theobald

Fogos danificam o Parque Noronha Santos
• Q Uma das cenas mais tristes canto da Flores foram destruídos

da Quarta-Feira de Cinzas no pela explosão de fogos nos shows

,Rio pôde ser registrada no Par- pirotécnicos das escolas de sam-

ba do grupo especial. Os destro-

ços dos morteiros continuavam

jogados pelo chão do parque e na

pista de carros no contorno sob o

que Noronha Santos, na Avenida

Presidente Vargas. Parte do gra-

.mado e das flores próximos ás
• 

grades da área chamada de Re-

viaduto de São Sebastião. Mes-

mo assim, não houve qualquer
mobilização de emergência da

Fundação Parques c Jardins para
começar a reparar os danos cau-

sados numa das obras mais caras

executadas pelo governo passado.

Lotes doados
A Secretaria Municipal de De-

. senvolvimento Social começa a

distribuir hoje lotes para a cons-
' 
truçào de casas populares na Zo-

.na Oeste. Os terrenos — 12, ao
'' 

todo — serão distribuídos entre as

famílias que foram remanejadas

do Horto de Jacarepagua para a

Fazenda Modelo. Ficará faltan-

do, ainda, atender a mais 15 famí-

lias que deverão receber seus lotes

até o próximo mês, segundo a

secretária Laura Carneiro.

^. A 'Passista'

Será levada para o Museu

.,,dü Carnaval a escultura

ir.Passista, dc Vera Torres,
'•?"homenagem à mulata e ao
¦ 

Carnaval carioca. Atração
'" nos desfiles da Marquês de
"•Sapucaí, 

na área coberta do
••••setor 5. a obra, em resina
•^pintada de preto e com 1,90

metro de altura, teve patro-
• ¦ -cimo do Shopping Rio Sul.

PONTO A PONTO

© Na Rua Inácio Acioli, na Vila da

Penha, os moradores reclamam da

instalação de quatro quebra-molas
muito altos. Segundo eles, os obs-

táculos só causam problemas e es-

tragam os carros.

A prefeitura precisa vistoriar a

calçada do prédio 121 da Rua

Assis Brasil, em Copacabana, on-

de há constantes vazamentos de

água. Um cano está exposto e o

vazamento está arrebentando o

calçamento de paralelepípedos.
O terreno tombado para um bos-

que, na Estrada do Gabinal, em

Jacarepagua, está abandonado, na

altura do número 700. Segundo os

moradores, a Comlurb não passa

por lá há três anos e muito lixo c

entulhos estão acumulados. Eles

temem até que invasores se insta-

lem na área por trás do mato, que
está muito alto.

Moradores do edifício Rochel-

le, na Rua Raul Pompéia, 149,

pedem à prefeitura uma vistoria

no letreiro de uma farmácia da

loja A. O luminoso, segundo eles.

foi instalado sem a permissão da

prefeitura e está causando danos

á marquise do prédio.

© A calçada da Rua General Ortí-

gas, 325, em frente ao Charles

Pub, no Leblon, está imunda e to-

mada por mendigos.

® As barracas de camping volta-

ram a tomar conta do Recreio dos

Bandeirantes. Elas se concentram

mais em frente ao Hotel Caravele.

na Avenida Sernambetiba, próxi-
mo ao pontal.

Moradores da Ilha do Governa-

dor estão revoltados com o ritmo

lento das obras de alargamento da

Estrada do Galeão, feitas pela em-

presa Sanebrás. O serviço se arras-

ta há meses, contribuindo para tor-

nar ainda mais caótico o trânsito

na única via dc acesso à Ilha.

Os mosquitos estão atacando os

moradores da Rua Lúcio de Men-

donça, na Tijuca. Ofumacê não é

visto por lá desde o ano passado.

Reclamações para esta coluna pelo loielono

585-4565. de segunda a sexta-tolra. das 13n

,-:Sj?^^^^^ÊÊ:&. ¦¦¦¦¦¦¦:'? *' 
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Rio Branco fechada mudou a cara do Centro
A Avenida Rio Branco, centro

nervoso da cidade, amanheceu on-

tem livre dos carros, dos ônibus, da

fumaça negra e até dos camelôs.

Com o trânsito ainda interrompido

em função do Carnaval, ela poderia
ter-se transformado numa área de

lazer sem nada a dever a qualquer

outro local cidade. Para quem tra-

balhou na Quarta-Feira de Cinzas,

o cenário era de um paraíso. Ao

meio-dia pessoas transitavam lenta-

mente, contrastando com a correria

dos dias normais. 
"Hoje 

dá até pa-
ra fazer uma digestão tranqüila",

comemorou o escriturário José

Aguiar. Mas houve também quem
reclamasse. O taxista Armando

Aqtiino não se conformou com o

fato de a avenida permanecer fe-

chada. 
"Faço 

ponto na esquina da

Rua Sete de Setembro e já devo ler

perdido pelo menos cinco passagei-
ros", disse irritado.

Marcelo Theobald

Projetista de móveis vende cadeira rso caiçadão

O Fim de semana é um vale tudo

no caiçadão da orla da Zona Sul.

Ontem, no Leblon. em frente á Rua

José Linhares, o projetista de mó-

veis Luiz Fernando Neves levou pa-
ra a praia cadeiras de madeiras para
vender aos banhistas. De modelos

variados, para decoração de casa ou

jardim, as cadeiras de Lui/. Fernan-

do custam entre CrS 1,4 milhão c

CrS 2.8 milhões. As mais canis sào

as de encosto japonês (feito com

bolas de madeira para relaxar o

eoipo). Muita gente parou para

olhar c até testar o conforto, mas só

um levou a mercadoria. 
"Lm 

tempo

dc crise, a gente tem que tentar

qualquer jeito para ganhar cunhei-

ro". disse o projetista, tentado se

justificar pelo fato de estar tirando

o espaço dc pedestres no calçadào.

:®
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"Todo ano eles nos giirfavam
nos desfiles, mas hoje deu.
O Salgueiro e seus sambistas,
todos nós vínhamos merecendo
este titulo há muito tempo".
Waldemir Garcia, o Miro.

"A Taninha caiu bem na
minha frente, quando já tinha
acabado sua exibição. Mas
a gente nunca sabe o que
passa na cabeça de jurado".
Waldemiro Garcia, Maninho.

Salgueiro é a campeã do Cara

"Poderia até não levar tm
consideração, mas achei

que seria injusto com os
outros casais que não
tiveram o mesmo problema'"
Beatriz Badejo, jurada.

aval carioca
Escola ganha o título depois de 17 anos, enquanto a Mangueira,cotada para o primeiro lugar, amarga a quinta colocaçãoJ//./do Salmiciro chcaoii a José nnt1fír,n <•„„ ° v^iw^ciyavO Im do Salgueiro chegou lá e

deu à escola da Tijuca o titulo de
campeã do Carnaval. Depois de
uma espera de 17 anos — seu últi-
mo titulo foi em 1975. com o enre-
do As minas do Rei Salomão, quan-
do o carnavalesco ainda era
Joàozinho Trinta —. o Salgueiro
tirou nota 10 em quase tudo e levou
2.5 pontos de vantagem sobre a
vice-campeà, a Imperatriz Lcopol-
dinense. A Mangueira, apontada
como a escola capaz tlc ameaçar o
titulo salgueirense, acabou em

quinto lugar mas participa, no sá-
bado, do Desfile das Campeãs. A
Unidos da Ponte c a Caprichosos
de Pilares desceram para o Grupo 1
e vào dar lugar â Tradição e à
Império Serrano, respectivamente
campeã e vice deste grupo.

Mais surpreendente do que o

quinto lugar da Mangueira — uma
boa colocação, no entanto, se com-

parada aos últimos resultados da
escola; oitava em 90. 12'' cm 91 e
sexta em 92 —. foi o terceiro lugar
da Beija-FIor. Com um enredo
simples e um desfile bem diferente
dos anos de luxo e riqueza dc
Joàozinho Trinta, a escola de Nilo-

polis somou 296.5 pontos, um à
frente da poderosa Mocidade In-
dependente de Padre Miguel e qua-
tro a mais do que a Estácio de Sá,
campeã do ano passado, e da Uni-
dos do Viradouro. O presidente ila
Beija-flor. Aniz Abraão David, o
Anísio, saiu satisfeito da Praça da
Apoteose, onde foi feita a apura-

çâo. e prometeu manter a carnava-
lesca Maria Augusta.

" 
fodo ano cies nos golfavam.

mas hoje deu. O Salgueiro merecia
esse titulo há muito tempo", desa-
bafou o banqueiro de bicho e pre-
sidente da escola. Waldemir Gar-
cia. o Miro. Ele acompanhou a

-apuração numa mesa no sambo-
"rJromo 

ao lado do filho. Waldemi-
ro Paes Garcia, o Maninho. do

•-vice-presidente do Salgueiro. Paulo
César Mangano, e úo ator Eri
Johnson, o Reginaldo gótico da
novela Dc corpo e alma. que desfi-
lou na escola. Tenso, ele fumou
muno e pediu silêncio sempre que
alguém comemorava uma nota II)
com os gritos de 

"é 
campeã". "Va-

mos esperar", dizia Miro que on-
lem aniversariava e ouviu o Para-
bens pró você-

José Roberto Serra
M.in ¦¦Io Rótjija

O ator Eri Johnson desfilou no Salgueiro e actiiupàiiJima apuração Mangano. vice-presidente da escolt'a. anima a multidão que tomou as ruas da Tijuca para comemorar

alívio de
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Se tivesse
uma bola de
cristal, a porta-
bandei r a d o |
Salgueiro Tânia 1
Acioly, a Tani-
nha, nâo teria 1
sofrido tanto,

por ler tropeça- II
do na pista e||
deixado can o| 1
estandarte bem
em frente à jurada Beatriz Badejo,

no desfile de segunda-feira. Tânia

era um choro só na apuração na

Apoteose, sem saber que conse-

qúenchis o tombo trari i i escola [

torcia para que Beatriz nào fosse

sorteada para dar notas.

Taninha

Não era preciso torcer. Com a

quantidade de 10 recebidos pelo
Salgueiro, os 9.5 que Beatriz lhe
reservara nào iriam tirar o campeo-
nato tia escola. Ainda assim, mais
ventos sopraram a favor de Tani-
nha. A jurada não foi sorteada e ela

ganhou três 10.

A veterana jurada Beatriz, profes-
sora, 31 anos. há cinco no júri úo
Grupo Especial, disse que ficou 

"tão

nervosa quanto Taninha". Beatriz já
havia feito um sinal que dava por
encerrada a 

"'excelente 
apresenta-

çâo". quando o acidente ocorreu. "A

exibição do casal estava ótima, mas
deixar cair a bandeira representa per-
da dc indumentária", explicou a jura-
da. aojustificaranota9.5.

1975 Salgueiro «
1976 Beija-FIor -_

1977 Beija-FIor 
() ^

1978 Beija-FIor Tj
1979 Mocidade

1980 Beija-FIor, U^

Imperatriz e Portela

1981 Imperatriz
1982 Império Serrano

1983 Beija-FIor

1984 Mangueira «S

1985 Mocidade #
1986 Mangueira &

1987 Mangueira

1988 Vila Isabel

1989 Imperatriz *

1990 Mocidade

1991 Mocidade
¦i| 1992 Estácio •

11993 Sakiueiro

5 i.-! . i

em aliciamento
O vice-presidente jurídico da Caprichosas de

Pilares — escola que caiu para o Grupo I após uma
década no Grupo Especial —, Nilton Cordeiro,
denunciou ontem o aliciamento de jurados',"ílfrr-
mando ter uma fita cassete com a gravação de unia
ligação telefônica capaz, de provar sua acusação.
Logo depois de fazer a denúncia, Nilton recuou c
pediu que a história da fita nào fosse publicada.
adiantando que iria negar tudo.

Componentes da escola, como o vice-presidente
comercial, Pedro Leite, no entanto, confirmaram'a
existência da fita. Nela, alguém diz que 

"este 
ano.

Caprichosos e Ponte vào cair". Nilton disse que vai
avaliar a fita com o presidente da Capricndsoíi,
Fernando Leandro, para decidir se entra com um

pedido de impugnação do resultado. Segundo ¦cie,

jurados participaram de festas das escolas.

Quesitos^ Bateria Samba- Harmonia Evolução Enredo Conjunto Alegorias e 
Fantasjas Comissão Mestre-sala e

1 
1 n | a l » I r-z-i adereços * 

de 
Frente Porta-bandeira
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COMEMORAÇÃO E CHORO

SALGUEIRO

Vinte mil

pessoas vão

à quadra
Os corações de mais de 21 mil

salgueirenses explodiram de felici-
dade — segundo o tesoureiro-ge-
ral e administrador, Sillas Olivei-
ra, 15 mil pessoas lotaram a

quadra e de acordo com o solda-
do Marcos, do 6o BPM (Tijuca),
seis mil se aglomeravam do lado
de fora, por volta de 19h, na festa
de comemoração do campeonato
da Acadêmicos do Salgueiro,
após um jejum de 17 anos.

As quatro ruas de acesso à

quadra — Silva Telles, Maxwell,
Agostinho Menezes e Goiânia, na
Tijuca — foram interditadas pela
policiarem meio à compacta mui-
tidâo. Às I8hl5, um homem dis-

parou um tiro no chão para abrir
caminho rumo â quadra para ele,
a mulher e filha, e não foi inco-
modado pela polícia.

O patrono e presidente da es-
cola, o bicheiro Waldemir Gar-
cia, o Miro, que completou 66
anos ontem, mandou distribuir
500 caixas de cerveja, cinco mil
litros dc chope e 200 caixas de
refrigerante.

A alegria contagiou os salguei-
renses de todas as idades. Já na
noite de terça-feira centenas de

pessoas tomaram conta da Praça
Saens Pena, numa festa espontâ-
nea surgida com a certeza da vitó-
ria. Ontem, a mais antiga baiana
da escola. Andreza Catarina de
Oliveira — que não desfila há dois
anos e jura que tem 92 anos, ape-
sar de sua família garantir que já
completou 110— tremia de felici-
dade, com a certeza de que o co-
ração ia agüentar. 

"Meu 
coração

é forte", repetiu duas vezes, na

quadra, sem dentes e com as mãos
levantadas.

O troféu da vittSria foi erguido
âs I7h, sob o canto de Parabéns

pra você. quando o presidente e

patrono da escola chegou acom-

panhado de seu filho Maninho, do
ator Eri Johnson e do vice-presi-
dente da escola e diretor de Gir-

MOCIDADE

Morte de 2

abala escola
A Quarta-Feira de Cinzas re-

servott tristeza em dose tripla para
a Mocidade Independente de Pa-
dre Miguel. Além do quarto lugar
no grupo especial, os integrantes
da escola sofreram com o assassi-
nato de Mario Sérgio de Oliveira,
o Marinho, mestre-sala mirim, e
com a morte por hemorragia di-

gestiva de José Fernandes dos
Anjos, o Zecão, da ala de compo-
silõfes e um dos fundadores da
Mocidade.

Marinho. 17 anos, foi encon-
trado morto na madrugada de
ontem com um tiro no pescoço e
várias facadas, no bairro de Padre
Miguel. Seu corpo foi encontrado
num terreno baldio e os policiais
da 34a DP (Bangu) ainda não têm

pistas dos assassinos. Já Zecão, 60
anos. destilou na ala dos compo-
sitores e começou a passar mal na
segunda-feira, quando foi inter-
nado no Hospital Salgado Filho.
O sambista, que sofria de úlcera,
morreu na madrugada de ontem.
"'Ele 

era muito querido na esco-
Ia", disse o puxador de samba
Paulinho da Mocidade.

O quarto lugar não chegou a
ser uma surpresa para os inte-

grantes da Mocidade, que se reu-
niram na quadra, em Vila Vintém,

para assistir a apuração. A presi-
dente da ala das baianas, Nilda da
Silva, comentou o resultado com
bom humor. "Como 

diz o enredo,
a vida é um jogo de prazer. A
sorte não veio na nossa mão, mas
temos de saber perder e ganhar",
filosofou. Paulinho da Mocidade
considerou o resultado justo: 

"O

Salgueiro fez um grande desfile e
merecia ganhar."

?
4f?X!

"Vou me especializar em
ser vice-campeã", disse a
carnavalesca Rosa
Magalhães, da
Imperatriz, que ficou em
segundo lugar com o
Salgueiro, em 1991.

'^<*

"Estou fazendo um
trabalho lento de
modificação da escola. O
desfile foi sem luxo, mas
só ganharam 10 as

fantasias pesadas".
Maria Augusta, da

Beija-Flor

1ÈÊM

"Eles estão

doidos para fazer a gente
descer, mas esta é a
única coisa que não
conseguem!" Jamelão,
com um leve sorriso nos
lábios, no fim da
apuração

Renan Cepeda

BEIJA-FLOR

Os torcedores do Salgueiro só tinham medo da Mangueira encostar

Borriello ergue o troféu frente a milhares de salgueirenses dizendo ter certeza de que 
'esforço 

valeu a pena
Dilmar.Caval.ier

Vitória certa
O primeiro motivo de alegria da

mesa salgueirense foi o nome de
Beatriz Badejo nâo ter sido sortea-
do entre os três julgadores de mes-
tre-sala e porta-bandeira. Maninho
vibrou e abraçou Tânia Acioly, a
Tanittha. Desde a abertura do pri-
meiro envelope, a escola esteve
sempre na frente.

A vitória do Salgueiro era dada
como certa por todos na Praça da
Apoteose. O maior medo era em
relação â Mangueira. Mas, depois
da divulgação das notas do quinto
quesito, enredo, os salgueirenses

perceberam que o adversário era a
Beija-Flor. Com o 9,5 dado â Beija-
Flor pelo segundo julgador de con-

junto. Maninho vibrou com um so-
co no ar, mas pediu silêncio a quem
queria iniciar as comemorações pe-
lo título.

Elas só começaram quando saiu
a primeira nota de mestre-sala e

porta-bandeira: um 10. Maninho
abraçou e beijou Taninha, que fi-
cou emocionada. Mais duas notas
10 no quesito, mais abraços e beijos
de Maninho na porta-bandeira, que
chorou. "Que 

alívio", disse Tani-
nha. A partir daí, a euforia dos
salgueirenses tomou conta do sam-
bódromo.

Um 3o lugar

que agrada

todo mundo
O terceiro lugar da Beija-Flor

de Nilópolis deixou todo mundo
satisfeito na escola. Antes dc co-
meçar a apuração, o bicheiro
Aniz Abraão David, o Anísio,
nâo demonstrava acreditar que a
Beija-Flor estaria entre as primei-
ras. 

"Qualquer 
uma pode ga-

nhar", resumira Anísio, ao chegar
à Praça da Apoteose. 

"Sair 
do

sétimo para o terceiro lugar é óti-
mo", comemorava, depois de di-
vulgado o resultado, a carnavales-
ca Maria Augusta, em seu desfile
de estréia na Beija-Flor.

Dois jurados tiraram meio

ponto da escola no quesito Alego-

rias e Adereços, porque o carro

do livro de histórias infantis, pre-
visto no enredo, teve a barra de
direção quebrada na concentra-

ção e nâo saiu na avenida. 
"Os

jurados que nos tiraram pontos
estão dentro do regulamento. Eu

já esperava isso", procurava se
conformar Maria Augusta.

Ela irritou-se, no entanto, com
o nove que a Beija-Flor recebeu
em Fantasia. 

"Quem 
é essa Cata-

rina Guedes?", perguntava, refe-
rindo-se â jurada que deu a nota.
"Fiz 

um desfile sem luxo. Pode
ser que ela goste de plumas", ten-
tava compreender. "Fantasia 

pa-
ra mim tem que cumprir o enredo.
Eu cumpri. O resto depende do

gosto dos jurados. Eles só deram
10 para fantasias pesadas", anali-
sou. A carnavalesca deve conti-
nuar na escola para preparar o

próximo Carnaval. 
"Estou 

fazen-
do um trabalho lento de modifi-
cação da escola", garantiu.

Dilmar Cavalher

naval, Paulo César Mangano. Mi-
ro recebeu ontem seu primeiro
título pelo Salgueiro. Patrono da
escola há nove anos e presidente
há cinco, ele brindou a seu aniver-
sário com champanhe e confir-
mou que o Salgueiro se apresenta
em Miami ainda este ano, talvez
numa associação com o milioná-
rio Donald Trump.

O carnavalesco Mário Borriel-
lo foi uma das últimas estrelas a
chegar paia a comemoração, âs
I8h. Ele recebeu centenas dc
abraços na quadra. 

"Estou 
com

urna sensação enorme de que va-
leu a pena. A arte carnavalesca é
uma das artes mais importantes

desta década. Vale a pena ser cria-
dor num lugar onde o artista é tão

pouco valorizado", resumiu, aos

prantos.
O diretor de bateria Lourival

de Souza Serra, o Mestre Louro,
44 anos — dos quais 21 â frente
da bateria — garantiu que nâo
chorou porque está acostumado a

ganhar. Celso Trindade, um dos
compositores do samba-enredo

juntamente com Demá, Bala e
Arizâo, confessou que durante a
apuração estava com o coração
explodindo, mas procurou se con-
ter. Até o resultado final, ele ficou
tenso e sério, mas depois — admi-
titt —chorou muito.

< „* . A

Anizio e Maria Augusta: a Beija-Flor pulou do 7" para o 3" lugar

Olavo Rulmo
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O puxador Preto Jóia ficou satisfeito com o vice-campeonalo conseguido pela Imperatriz Leopoldinense O mestre-sala Robertinho não conteve o choro com a perda cio título

IMPERATRIZ

2a colocada
Durante a tarde de ontem qua-

se 700 pessoas comemoraram o
segundo lugar da Imperatriz Leo-

poldinense na quadra da escola,
embaladas por 3.600 latas de cer-
veja e 700 litros de chope. Tudo
com grande espírito esportivo,
afinal perderam por uma diferen-

ça de 2,5 pontos. 
"Perdemos 

para
um grande desfile. O bom desfile

do Salgueiro tirou a nossa vitória.

Tem que saber perder", confor-
mou-se o presidente da escola,
Luizinho Drummond.

"Acho 
que vou me especializar

em vice-campeã", brincou a car-
navalesca Rosa Magalhães, que
também conseguiu o segundo lu-

gar para o Salgueiro, em 91. O

puxador do samba. Preto Jóia, 30
anos, diz que sua escola foi a
melhor do desfile de domingo: 

"O

Salgueiro foi a campeã da segun-
da e a Imperatriz, da véspera." Já
o mestre Jorge recebeu nota 9,5, e
considerou que sua bateria faria

jus a nota 10. 
"Acho 

que nenhu-
ma escola fez um desfile como o
nosso, tecnicamente perfeito em
tudo", lamentou.

Mas não foi isso que contou

ponto. Entre a precisão da Impe-
ratriz e a empolgação salgueiren-

se, os sambistas de Ramos reco-
nheceram que valeu a comunica-

ção do samba campeão. 
"O 

Sal-

gueiro teve a felicidade de ter um

samba mais divulgado, que conta-

giou", reconheceu o campositor

Aranha, um dos autores do sam-

ba da escola, Marques que ê mar-

quês do sassarico ê freguês.

Para o balconista Sérgio San-

tos, 22 anos, sete de desfile, que
toca chocalho na escola, o segun-

do lugar foi pouco: 
"A 

porta ban-

deira do Salgueiro não merecia

10, afinal ela caiu na avenida."

Apesar das reclamações, a empol-

gação na quadra foi grande.

MANGUEIRA

Escola vai

estar de luto

na Sapucai
A Mangueira vai entrar de luto

neste sábado, quando estiver na

avenida, no desfile das campeãs.

A idéia é do presidente da escola,

Roberto Firmino, que convocou

ontem seus diretores e todos os

componentes a desfilarem com

tarjas pretas, que ficarão bem des-

tacadas na fantasia. 
"A 

Manguei-

ra é a grande injustiçada deste

ano", bradou Firmino, inconfor-

mado com as três notas baixas

que a escola levou — 8,5 nos que-
sitos samba-enredo e harmonia, e

8 em enredo —, o que classificou

de 
"incoerência". "E 

uma tristeza

ver o trabalho derrubado por in-

competentes", desabafou. Na

Apoteose, um dos mais inconfor-

mados era o mestre-sala Robcrti-

nho, abraçado ao estandarte.

Firmino pretende pedir à Liga

que retire da equipe de jurados
Fernanda de Tola, que deu 8,5

para o samba da escola, mas reco-

nheceu que 
"não 

tem tanto poder

para ser atendido". Apesar de tu-
do, o presidente da escola ressalta

que a Mangueira desfila no sába-

do das campeãs, fruto de sua
"boa 

administração".

k*»**.*-*. » i •• ...-,?-—¦
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COMEMORAÇÃO E CHORO

SALGUEIRO

Vinte mil

pessoas vão

a quadra
Os corações de mais de 21 mil

salguei renses explodiram de felici-
dade — segundo o tesoureiro-ge-
ral e administrador, Sillas Olivei-
ra, 15 mil pessoas lotaram a

quadra e de acordo com o solda-
do Marcos, do 6o BPM (Tijuca),
seis mil se aglomeravam do lado

de fora, por volta de 19h, na festa
de comemoração do campeonato
da Acadêmicos do Salgueiro,
após um jejum de 17 anos.

As quatro ruas de acesso à

quadra — Silva Telles, Maxwell,
Agostinho Menezes e Goiânia, na
Tijuca — foram interditadas pela
policiarem meio â compacta mui-
tidào. Às 18hl5, um homem dis-

parou um tiro no chão para abrir
caminho rumo à quadra para ele,
a mulher e filha, e não foi inco-
modado pela polícia.

O patrono e presidente da es-
cola, o bicheiro Waldemir Gar-
cia. o Miro, que completou 66
anos ontem, mandou distribuir
500 caixas de cerveja, cinco mil
litros de chope e 200 caixas de
refrigerante.

A alegria contagiou os salguei-
renses de todas as idades. Já na
noite de lerça-feira centenas de

pessoas tomaram conta da Praça
Saens Pena, numa festa espontâ-
nea surgida com a certeza da vitó-
ria. Ontem, a mais antiga baiana
da escola. Andreza Catarina de
Oliveira — que nào desfila há dois
anos e jura que tem 92 anos, ape-
sar de sua família garantir que já
completou 110— tremia de felici-
dade. com a certeza de que o co-
ração ia agüentar. "Meu 

coração
é forte"", repetiu duas vezes, na

quadra, sem dentes e com as mãos
levantadas.

O troféu da vitória foi erguido
às I7h, sob o canto de Parabéns

pro você, quando o presidente e

patrono da escola chegou acom-

punhado de seu filho Maninlio, do
ator Eri Johnson e do vice-presi-
ciente da escola e diretor dc Car-

MOCIDADE

Morte de 2

abala escola
A Quarta-Feira de Cinzas rc-

servou tristeza em dose tripla para
a Mocidade Independente de Pa-
dre Miguel. Além do quarto lugar
no grupo especial, os integrantes
da escola sofreram com o assassi-
nato de Mario Sérgio de Oliveira,
o Marinho, mestre-sala mirim, e
com a morte por hemorragia di-

gestiva de José Fernandes dos
Anjos, o Zirão, da ala dc compo-
silores e um dos fundadores da
Mocidade.

Marinho. 17 anos, foi encon-
Irado morto na madrugada de
ontem com um tiro no pescoço e
várias facadas, no bairro de Padre
Miguel. Seu corpo foi encontrado
num terreno baldio e os policiais
da 3+' DP (Bangu) ainda nào têm

pistas dos assassinos. Já Zeeão, 60
anos. desfilou na ala dos compo-
sitores e começou a passar mal na
segunda-feira, quando foi inter-
nado no Hospital Salgado Filho.
O sambista, que sofria de úlcera,
morreu na madrugada de ontem.
"Ele 

era muito querido na esco-
Ia", disse o puxador de samba
Paulinho da Mocidade.

O quarto lugar não chegou a
ser uma surpresa para os inte-

grantes da Mocidade, que se reu-
niram na quadra, em Vila Vintém,

para assistir a apuração. A presi-
dente da ala das baianas, Nilda da
Silva, comentou o resultado com
bom humor. "Como 

diz o enredo,
a vida é um jogo de prazer. A
sorte não veio na nossa mão, mas
temos de saber perder e ganhar",
filosofou. Paulinho da Mocidade
considerou o resultado justo: 

"O

Salgueiro fez um grande desfile e
merecia ganhar,"

?
7W' ' "Vou me especializar em

ser vice-campeã", disse a

carnavalesca Rosa
Magalhães, da
Imperatriz, que ficou em
segundo lugar com o
Salgueiro, em 1991.

' ^m,^'

"Estou fazendo um
trabalho lento de

modificação da escola. O
desfile foi sem luxo, mas

só ganharam 10 as

fantasias pesadas".
Maria Augusta, da

Beija-Flor

"Eles estão

doidos para fazer a gente
descer, mas esta c a
única coisa que não
conseguem!" Jamelão,
com um leve sorriso nos
lábios, no fim da

apuração

Renan Cepeda

BEIJA-FLOR

Borriello ergue o troféu frente a milhares de salgueirenses dizendo terce
Dilmar Cavalher

Os torcedores do Salgueiro só tinham medo da Mangueira encostar

naval, Paulo César Mangano. Mi-
ro recebeu ontem seu primeiro
título pelo Salgueiro. Patrono da
escola há nove anos e presidente
há cinco, ele brindou a seu aniver-
sário com champanhe e confir-
mou que o Salgueiro se apresenta
em Miami ainda este ano, talvez
numa associação com o milioná-
rio Donalcl Trump.

O carnavalesco Mário Borriel-
Io foi uma cias últimas estrelas a
chegar para a comemoração, às
18h. Ele recebeu centenas de
abraços na quadra. 

"Estou 
com

uma sensação enorme de que va-
leu a pena. A arte carnavalesca é
uma das artes mais importantes

desta década. Vale a pena ser cria-
dor num lugar onde o artista é tão

pouco valorizado", resumiu, aos

prantos.
O diretor de bateria Lourival

dc Souza Serra, o Mestre Louro,
44 anos — dos quais 21 à frente
da bateria — garantiu que não
chorou porque está acostumado a

ganhar. Celso Trindade, um dos
compositores do sumba-enredo

juntamente com Demá, Bala e
Arizâo, confessou que durante a
apuração estava com o coração
explodindo, mas procurou se con-
ter. Até o resultado final, ele ficou
tenso e sério, mas depois — admi-
tiu — chorou muito.

Tm
•rteza de que esforço valeu a pena

Vitória certa
O primeiro motivo dc alegria da

mesa salgueirense foi o nome de
Beatriz Badejo não ter sido sortea-
do entre os três julgadores de mes-
tre-sala e porta-bandeira. Maninlio
vibrou e abraçou Tânia Acioly, a
Taninha. Desde a abertura do pri-
meiro envelope, a escola esteve
sempre na frente.

A vitória do Salgueiro era dada

como certa por todos na Praça da

Apoteose. O maior medo era em

relação à Mangueira. Mas, depois

da divulgação das notas do quinto
quesito, enredo, os salgueirenses

perceberam que o adversário era a
Beija-Flor. Com o 9,5 dado à Beija-

Flor pelo segundo julgador de con-

junto. Maninlio vibrou com um so-

co no ar, mas pediu silêncio a quem

queria iniciar as comemorações pe-
Io título.

Elas só começaram quando saiu
a primeira nota de mestre-sala e

porta-bandeira: um 10. Maninlio
abraçou e beijou Taninha, que fi-
cou emocionada. Mais duas notas
10 no quesito, mais abraços e beijos
tle Maninlio na porta-bandeira, que
chorou. 

"Que 
alívio", disse Tani-

nha. A partir daí, a euforia dos
salgueirenses tomou conta do sam-
bódromo.

Um 3o lugar

que agrada

todo mundo
O terceiro lugar da Beija-Flor

de Nilópolis deixou todo mundo
satisfeito na escola. Antes de co-
meçar a apuração, o bicheiro

Aniz Abraão David, o Anisio,
não demonstrava acreditar que a
Beija-Flor estaria entre as primei-
ras. 

"Qualquer 
uma pode ga-

nhar", resumira Anísio, ao chegar

à Praça da Apoteose. 
"Sair 

do
sétimo para o terceiro lugar é óli-
mo'*, comemorava, depois de di-
vulgado o resultado, a carnavales-
ca Maria Augusta, em seu desfile

de estréia na Beija-Flor.
Dois jurados tiraram meio

ponto da escola no quesito Alego-

rias e Adereços, porque o carro
do livro de histórias infantis, pre-
visto no enredo, teve a barra de
direção quebrada na concentra-

ção e não saiu na avenida. 
"Os

jurados que nos tiraram pontos
estão dentro do regulamento. Eu

já esperava isso", procurava se
conformar Maria Augusta.

Ela irritou-se, no entanto, com
o nove que a Beija-Flor recebeu
em Fantasia. "Quem 

é essa Cata-
rina Guedes?", perguntava, refe-
rindo-se à jurada que deu a nota.
"Fiz 

um desfile sem luxo. Pode
ser que ela goste de plumas", ten-
tava compreender. 

"Fantasia 
pa-

ra mim tem que cumprir o enredo.
Eu cumpri. O resto depende do

gosto dos jurados. Eles só deram
10 para fantasias pesadas", anali-
sou. A carnavalesca deve conti-
nuar na escola para preparar o

próximo Carnaval. 
"Estou 

fazen-
do um trabalho lento de modifi-
cação da escola", garantiu.

Dilmar Cavalher

Anízio e Maria Augusta: a Beija-Flor pulou do 7" para o 3" lugar

Olavo Rulino

.MIL...' . .' - >%ÀiWil J_ji_it__. ...... ..~
O puxador Preto Jóia ficou satisfeito com o vice-catnpeonato conseguido pela Imperatriz Leopoldinense O mestre-sala Roberlinho não conteve o choro com a perda do titulo

IMPERATRIZ

2a colocada
Durante a tarde de ontem qua-

se 700 pessoas comemoraram o

segundo lugar da Imperatriz Leo-

poldinense na quadra da escola,
embaladas por 3.600 latas de cer-
veja e 700 litros de chope. Tudo
com grande espírito esportivo,
afinal perderam por uma diferen-

ça de 2,5 pontos. 
"Perdemos 

para
um grande desfile. O bom desfile

do Salgueiro tirou a nossa vitória.

Tem que saber perder", confor-
mou-se o presidente da escola,
Luizinho Drummond.

"Acho 
que vou me especializar

em vice-campeã", brincou a car-
navalesca Rosa Magalhães, que
também conseguiu o segundo lu-

gar para o Salgueiro, em 91. O

puxador do samba, Preto Jóia, 30

anos, diz que sua escola foi a
melhor do desfile de domingo: 

"O

Salgueiro foi a campeã da segun-

da e a Imperatriz, da véspera." Já
o mestre Jorge recebeu nota 9,5, e

considerou que sua bateria faria

jus a nota 10. 
"Acho 

que nenhu-
ma escola fez um desfile como o

nosso, tecnicamente perfeito em

tudo", lamentou.

Mas nào foi isso que contou

ponto. Entre a precisão da Impe-

ratriz e a empolgação salgueiren-

se, os sambistas de Ramos reco-

nheceram que valeu a comunica-

çào do samba campeão. 
"O 

Sal-

gueiro teve a felicidade de ter um

samba mais divulgado, que conta-

giou", reconheceu o campositor

Aranha, um dos autores do sam-

ba da escola, Marquês que é mar-

quês do sassarico è freguês.

Para o balconista Sérgio San-

los, 22 anos, sete de desfile, que
toca chocalho na escola, o segun-

do lugar foi pouco: 
"A 

porta ban-

deira do Salgueiro não merecia

10. afinal ela caiu na avenida.".

Apesar das reclamações, a empo!-

gaçào na quadra foi grande.

MANGUEIRA

Escola vai

estar de luto

na
A Mangueira vai entrar de luto

neste sábado, quando estiver na

avenida, no desfile das campeãs.

A idéia é do presidente da escola,

Roberto Firmino, que convocou

ontem seus diretores e todos os

componentes a desfilarem com

tarjas pretas, que ficarão bem des-

tacadas na fantasia. 
"A 

Manguei-

ra é a grande injustiçada deste

ano*', bradou Firmino, inconfor-

mado com as Ires notas baixas

que a escola levou — 8,5 nos que-
sitos samba-enredo e harmonia, e

8 cm enredo —, o que classificou

de 
"incoerência". "É 

uma tristeza

ver o trabalho derrubado por in-

competentes", desabafou. Na

Apoteose, um dos mais inconfor-

mados era o mestre-sala Robcrti-

nho, abraçado ao estandarte.

Firmino pretende pedir à Liga

que retire da equipe de jurados
Fernanda de Tola, que deu 8,5

para o samba da escola, mas reco-
nheceu que 

"não 
tem tanto poder

para ser atendido". Apesar cie tu-
do, o presidente da escola ressalta

que a Mangueira desfila no sába-
do das campeãs, fruto dc sua
"boa 

administração".
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^^ "Você, carioca n" l. Você, V . "Minha mãe caiu na pista do |

dÊf^^kÂ prefeito n° l. Vamos em .Jm 
^k sambódromo porque tropeçou

frente, que o baile vai Mm ilj| num cabo de TV da Rede
¦T ^^1f$ol continuar". ^^Ww OM", acusou Ana Carolina, \

ãW--Z.XM Eduardo Conde, ator - 
" filha 

da porta-bandeira Tânia

r 

** 

ÉW aPresentador do Baile da ^f^í«ife Rodrigues Lima, a Taninha í

r$jr Brahma, no Imperator. ."^ do Salgueiro. [

lllfa: ¥4

"Adorei o baile da Brahma,

meus parabéns ao prefeito

que com garra fez o Rio

cantar c esquecer tudo o

que não é legal".

A cantora Emilinha Borba,

após seu show no Imperator.

Tradição e Império festejam volta
Alcyr Cavalcanti

Passagem ao Grupo Especial fez escolas deixarem rivalidade e confraternizarem

n

Ao ser anunciado ontem o pri-
meiro lugar do Grupo l para a

Tradição, o presidente da escola,

Nésio Nascimento, foi carregado

em triunfo pelos integrantes e re-

cebeu beijos estalados no rosto de

Jamil MaiTouf. o presidente da

segunda colocada, a Império Ser-

rano. Filho do legendário Natal

da Portela, Nésio recebia os beijos

e abraçava Marrouf. 
"Ele 

era

amigo de meu pai, agora é meu

amigo", dizia.
Para Nésio. a vitória da Tradi-

çào foi fruto de muitas mudanças

na escola. 
"Temos 

uma grande
escola na mão, embora ela tenha

apenas 8 anos de idade", vibrava

Nésio.
Depois de um ano fora do

Grupo Especial, a dissidente Tra-

diçào voltará a competir com a

Portela, em I994. Fundada em

I984, a Tradição foi rebaixada

p pela primeira vez no ano passado,
com o enredo O espetáculo maior

... as flores, do carnavalesco Jorge

Luiz Vilela. O mau desempenho

Quadra sem

chope grátis
A Tradição foi a campeã do

Grupo l, mas a comemoração na

quadra de Campinho, á tarde,

nem se comparava à festa do Im-

pério Serrano, que ficou em se-

gundo lugar. Nem o presidente da

escola, Nésio Nascimento, estava

preparado para a vitória e nào
havia providenciado o chope de

graça. 
"A 

festa da vitória será sex-

ta-feira, a partir das 22h", avisava.
"Mas a cerveja está sendo vendida

ü preço de custo", garantia. No

final da tarde, ainda havia muito

.espaço na quadra.

O enredo Não me leve a mal,

hoje é Carnaval, sobre a história

das máscaras carnavalescas, foi

desenvolvido por Nícia Lacerda,

pintora, professora de Artes Piás-

ticas e uma das fundadoras da

escola. 
"Quando você dá o sangue

só pode esperar a vitória", disse

j Nícia. lembrando: 
"Quando 

a es-
', 

cola entrou na avenida chorei,

í porque estava correta como eu ha-
;. via planejado".

Já a Império Serrano comemo-

] rou como campeã. A quadra, na

\ Avenida Ministro Edgar Romero,

em Madureira, começou a lotar no

inicio da tarde. Por volta das 17h,

já havia mais de 3 mil pessoas,
consumindo as 300 caixas de cer-

veja reservadas para o festejo. Há

dois anos. o Império suportava o

rebaixamento. Mas ontem, em ca-

da rosto, nào era difícil perceber o
sentimento de alma lavada. 

"Pai-

mas para Pirttinha, Luizinho
Drummond e José Carlos Monas-

sa". pediu ao microfone Jamil

Marrouf, o Cheiroso, que assumiu

a presidência da escola em maio

pela terceira vez.

para acabar

Colocação do Grupo 1

1° - Tradição

2o - Império Serrano

3o - Unidos do Cabuçu

4o - Acadêmicos de Santa Cruz

5° - Leão de Nova Iguaçu

6o - Acadêmicos da Rocinha

7o - São Clemente

8o - Império da Tijuca

9o - Lins Imperial

10° - Engenho da Rainha

11° - Acadêmicos de Cubango

12° - Unidos de Lucas

13° - Unidos do Jacarezinho

14o _ Arranco do Engenho de Dentro

15° - Arrastão de Cascadura

16° - Mocidade Unida de Jacarepaguá

da Portela este ano — que lhe
valeu o IO" lugar — nào fez com

que Nésio achasse que sua ex-es-

cola desceria para o Grupo l.
"Nào 

existe isso de a Portela des-

cer. Ela vai superar este momento

e voltar a fazer
desfile que

merece".
O segundo

lugar no Grupo
— que garan-

tiu a volta ao
Grupo Especial
— nào foi o
bastante para
os integrantes
da Império Ser-
rano, que espe-
ravam ficar em

primeiro e nào
faziam a menor

questão de es-

conder a rivali-
dade com a
Tradição. 

"Su-

bimos mas nào
era assim que a

gente queria. Esse júri foi rouba-

do, sabia que ia ser assim neste

grupo", reclamou o diretor de

Carnaval da Império José Carlos

Neves da Silva. Oswaldo Magui-

Ia, também diretor de Carnaval

da escola, estava revoltado com as

notas baixas dadas aos quesitos
bateria e alegoria.

Jamil Marrouf, o presidente da

escola, não parecia descontente e
era só sorrisos. 

"Carnaval 
é isso

mesmo. O Império foi consagrado

na avenida, voltamos à nossa ori-

gem e isso é o que importa", feste-

java Jamil, mais conhecido como
Cheiroso. Mas ele concordava
com os diretores: 

"Aquele 
8 para

a bateria foi um pouco de injusti-

ça, mas tudo bem". Cheiroso, ou-

viu a apuração ao lado de Luizi-
nho Drummond, presidente da

Imperatriz Leopolidense e um dos
torcedores mais empolgados. 

"Eu

queria agradecer à força do Capi-
tão Guimarães, do Monassa e do
Luizinho", finalizou o presidente
da Império. Este ano a escola re-
cebeu ajuda financeira dos ban-

queiros do bicho citados por
Cheiroso, especialmente de Luizi-
nho Drummond. que é presidente
da Imperatriz, mas é Império de
coração.

Alaor Filho

Quem ainda nào comprou in-

gressos para o desfile das campeãs

é bom se apressar. Restam poucos
lugares e a previsão do Banco Me-

ridional é que hoje se esgotem as
cadeiras de pista dos setores 11 e

13. Nào existem mais lugares nas
arquibancadas dos setores 3, 4. 5,
7 e 11 e cadeiras de pista dos

setores 3,4, 5 e 7. As vendas conti-

nuam nas agências Centro (Rua
da Alfândega, 2), Avenida (Rio
Branco, 185), Copacabana (Nossa
Senhora de Copacabana, 862) e

Barra (Avenida das Américas,

4.441). até sexta em horário nor-

mal, e sábado das 9h30 às 17h30,

na agência Centro. Mesmo que os

ingressos se esgotem, o plantão
será mantido para troca de carnes

por cartões de entrada no Sambo-
dromo. O desfile começará às 19h
e se apresentarão as cinco primei-
ras colocadas do grupo especial e

as duas primeiras do grupo 1.

Uma sósia de Marilyn Monroe foi aplaudida na entrada tio baile

Nésio (E), presidente da tradição, ganhou abraços e beijos estalados de Jamil ¦oso', tia Império

Marco Antônio Resende

O baile gay do Scala anteon-

tem à noite foi de alegria, purpu-
rina e silicone. Os cambistas ven-

diam os ingressos — de CrS 300
mil — por até CrS 600 mil, mas

muitos dos nove mil foliões nào se

deram ao trabalho de entrar, para
a alegria da multidão que se aglo-

merou em frente à casa de shows.

Transformistas como Jane di Cas-
tro, Laura de Vison, e personali-
dades como Luciana Sargentelli,

Fábio Sabag. Eliana Pittman,

Marilena Cury e o coreógrafo Jo-

sé Reinaldo, desfilavam pelo cor-

redor montado pela PM.

Um cordão de isolamento foi

colocado em todo a área em torno

do Scala, pois a multidão se aglo-

merou desde às 21h. E nào falta-

ram motivos para festejos, vaias e

risadas. Os mais arrojados reina-

ram absolutos. Marilyn Monroe

aprovaria sua sósia, o cabeleleiro

mineiro Gil de Paula, que desfilou

e curiosos.
e recebeu elogios. 

"Quanto 
mais

vocês aplaudem, mais me sinto

incentivado", afirmou a Marilyn

brasileira. Com patins e roupaide

bailarina rosa, o transformista

Isabelita do Patins fez evoluções

sem se importar com as vaias.
"Cheguei e ninguém me incoifio-

dou. Eu sei chegar", comentou.

Atrás de Isabelita, chegaram va-

queiras, vampiros, e odalisctis.

Dentro do Scala 1 e 2, os fo-

liòes tentavam arranjar um ltigar

onde pudessem dançar, conw-T-

sar ou mesmo ficar sossegados.

Tinha gente pelas escadas,.pelos

corredores, pelos salões. Afl.ppm

dos samba-enredo, axè-inusic, o

baile gay contou ainda com a

presença de DominguinhosM do

Estácio. O samba-enredo do

Salgueiro — sensação destetmo

na Marquês de Sapucaí — njio

foi esquecido, sendo entoado gté

pelos turistas estrangeiros. *
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A festa nu quadra da Tradição só nào foi maior porque a vitória pegou todo mundo de surpresa Chave de Ouro manteve a tradição e desfilou depois do Carnavaf

Riotur quer alterar estrutura

dos desfiles das escolas em 94
festa da N°l sai eo dia

O presidente da Riotur, Júlio

César Mariz, quer promover mo-

dificaçòes para o Carnaval de 94,

como um depósito para todas as

empresas que se credenciarem

para a Marquês de Sapucaí, com

multa se os passes estiverem com

pessoas trocadas; instalação de

cadeiras de pistas fixas; cobrança

pelos desfiles de sexta-feira e sá-

bado (do Grupo 1); e instalação
de lojas no Sambódromo.

Mariz pretende organizar um
seminário nos próximos 15 dias
com coordenadores, fornecedo-
res e a imprensa. Para o presi-
dente da Riotur, o merchandising
também precisa ser melhor nego-

ciado, e citou a operação realiza-

da ontem, de apuração dos vo-

tos: 
"o 

palanque da Riotur pode
ser comercializado".

Mariz ficou satisfeito com a

vitória do Salgueiro e os resulta-

dos de seu primeiro Carnaval à

frente da Riotur. Ele, porém, pen-
sa em reduzir em, aproximada-

mente, 20% os cerca de três mil

funcionários contratados para a

festa. 
"Também 

é preciso criar o

hábito de fazer um rodízio, de

forma a que os funcionários va-

riem de setores", acrescentou.

No ano que vem, o número de

credenciais fornecidas a cada em-.

presa será determinado na assina-

tura do contrato, para evitar casos

como a Instai, que totalizou cerca

de 400 credenciais, 80 pedidas de

última hora. O depósito terá duas

finalidades: evitar solicitações

abusivas e acabar com a prática
do empréstimo da credencial para

terceiros. Se for comprovada a in-

fração, a empresa será multada e

receberá o depósito de volta com a

redução deste valor.

Segundo Mariz, este ano. a

Riotur gastou USS 300 mil (CrS 6

bilhões) com a instalação das ai-

deiras de pista. A empresa respon-

sável foi contratada por licitação e

a única forma de baixar o custo é a

criação de uma estrutura fixa, tal

como o próprio Sambódromo. A

cobrança de ingressos para os des-

files de sexta-feira e sábado pre-
tende acabar com o hábito da em-

presa organizadora — este ano a

Kaiser — de se responsabilizar pe-
Ia distribuição dos convites.

Os números do carnaval 93

ainda não foram concluídos — o

que deverá acontecer na próxima
semana —. mas só a venda de

ingressos gerou em torno de USS 6

milhões (CrS 120 bilhões). 
"Este

ano nào demos ingressos a nin-

guém. Todos foram comercializa-

dos", disse Mariz, que considerou

um sucesso a mudança adotada

pela Riotur — com redução dos

preços da arquibancada e diferen-

ças crescentes entre os setores.

A platéia n° 1 simplesmente

nào apareceu no Carnaval que a

Brahma promoveu terça-feira no

Imperator, no Méier. E baile sem

gente não acontece, mesmo com a

melhor folia de todos os salões do

Carnaval carioca deste ano. Tinha

Emilinha Borba voltando a ani-

mar bailes depois de muitos anos,

Baby Consuelo, Paulo Marques,

Frenéticas, o conjunto Garganta

Profunda, o grupo Filhos do Sol

com axé-music, além de Paulo

Moura. Nem esse elenco, ou a

produção caprichada atraíram

público. Às 23h30, no salão para

quatro miL.pessoas4iavia-apcnas"

500. A coisa melhorou com a che-

gada do Rei Momo Bola, da pro-
moter Léa Penteado, de Jairzinho

e do ator Hugo Gross. Mas a

platéia n° 1 não chegou. Robert

De Niro e Francis Ford Coppola

não apareceram. O prefeito César

Maia também não.

A tradição de mais de 40-anos

não foi quebrada, o bloco Chave

de Ouro desfilou pelas ruas 
"do

Méier na Quarta-Feira de Cinzas.

Animados, os integrantes do blo-

co não esqueceram da clássica

chuva de talco e farinha de trigo

sobre os foliões. Houve tempo'em

que eles eram escorraçados pela

polícia, acusados de arruaceiros.

Segundo um dos fundadores. do

bloco, Pedro Duarte, o Armazém,

em 1960 o delegado da região fi-

nalmente permitiu que o Chave de

Ouro aproveitasse 
"o finalzinho

do Carnaval em paz'\_~~Armazem 
lembrou a origem do

bloco: 
"O 

pessoal que freqüenta-

va o Cine Engenho de Dentro ia

sempre na Quarta-Feira de Cinzas

para assistir ao filme, que invaria-

velmente era sobre Carnaval. Dali

saía para a algazarra." Ontem, o

desfile contou até com um chope-

minei, carro que vendia a bebida.
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Ondas retornam e surfistas voltam ao
Frente fria de terça-feira tornou a água agitada e pranchas puderam ser vistas no final do Leblon e no Quebra-Mar, na Barra

O Quebra-Mar, na Barra, também

estava com ondas de um metro e

Depois de

dois meses

com o mar//./,

(sem ondas),

os surfistas li-

veram a chan-

_'çç'de desenca-

v ar suas
pranchas nes-

?es últimos

. dias de Cama-
vai. A frente

'fria 
que che-

gpu à cidade

com a tempes-

lade de terça-

feira fez o mar subir e reativou os
¦pontos 

preferidos, que há pouco

..pareciam uma lagoa. Um deles é o
¦final do Leblon. conhecido como

Pontão. que ontem ficou lotado de

surfistas e bodyboarders. No último

dia de Carnaval, as ondas chega-

ram a dois metros, dando condi-

7 ções excepcionais cm comparação

0 VEBÍO DO BRASIL

encol

com as de meio metro que marca-

ram o Verão.
"Eu 

estava há dois meses sem

pegar onda. Passava o tempo jo-

gando vôlei; já não agüentava

mais", contou o estudante Paulo da

Silva, de 25 anos, que ontem ficou

duas horas dentro d'água no fim do

Leblon. Ele lamentou que a forma-

ção das ondas no Pontão não é a

mesma desde que aumentaram a

praia 
— ca profundidade diminuiu

—, mas deu graças a Deus por pelo
menos haver ondas. 

"Cheguei 
a

viajar para Cabo Frio para surfar

por lá, mas também estava horrí-

vel", disse ele.

O estudante de Medicina Ornar

Brasil, de 23 anos, foi outro que
aproveitou para se reencontrar com

o esporte. Há tempos longe do mar,

ele comprou três pranchas recente-

mente. Uma delas foi estreada an-

teontem. 
"Eu 

fiquei quatro horas

na água, mas a terça-feira foi o dia

mais perfeito do Pontão", contou.

Fotos do Maria Joso Lossa

meio a dois metros. A performance
dos surfistas foi um espetáculo á

parte para os pescadores que se

aglomeraram na areia e no píer. O

surfista Danny Alexandre, de 17

anos, foi um dos artistas. 
"Ontem

(terça-feira) o mar estava melhor,

mas hoje também está bom. As on-

das estão cheias", contou.

A mudança do tempo e da maré.

porém, deu muito trabalho aos

guarda-vidas. Nos dois últimos

dias, o Salvamar registrou mais de

120 salvamentos, 55 deles na área

dc São Conrado a Grumari. On-

tem, o Grupamento Marítimo da

Barra contou 14 salvamentos e um

afogamento. O liare krishna Valdeci

Farias de Souza, de 28 anos, foi

retirada morto do mar, em frente

ao Bob's, ás 6h. O Salvamar cons-

tatou morte por afogamento.

Bosque da Barra guarda sossego
Ao reinaugurar o Bosque da

Barra, em 1986, o então prefeito
Saturnino Braga e o arquiteto

Maurício Roberto disseram á co-

munidade do bairro que no projeto
de reforma do parque, criado em

81, estava prevista a construção de

cinemas, teatros e restaurantes. A

promessa não foi cumprida, para
sossego da associação de morado-

res. que temia a devastação da área

criada para preservar a vegetação

de restinga, comum nas áreas pró-
ximas à Lagoa de Marapendi.

Os moradores preferiam ter per-
to de casa um local de lazer seguro

e tranqüilo. Doze anos depois, é

esta a característica que prevalece
no bosque, hoje com um campo de

futebol, duas piscinas de areia com

brinquedos do tipo gangorra. es-

correga e trepa-trepa, um lago. dois

quilômetros de pista de cooper e

áreas para churrasco e piquènique.
O bosque tem 700 mil melros qua-
drados e pode receber até 35 mil

.. pessoas.
Nos dias de semana, quando há

poucos visitantes, jogadores de fu-

tebol costumam treinar na pista de

cooper de saibro. Ontem, o espor-
" tisla solitário era o técnico da IBM

Marcos Simões, 40 anos, que apro-
" veitou a Quarta-feira de Cinzas pa-

ra 
"baixar 

o colesterol", 
"Eu 

bebi

pouco no Carnaval, estou com dis-

posição", disse. Já o economista

Amauri aproveitou a folga para Jazer um churrasco com a família

Com ondas a dois metros, os surfistas tiveram a chance de passar os últimos dias de Carnaval na água

Copacabana reduz preço do coco
Embora custe cerca de um dó-

lar — CrS 20 mil — em Ipanema,

Leblon e Barra, a água-de-coco

pode ser comprada a preço de

promoção em Copacabana. Os

donos dos quiosques da Avenida

Atlântica, entre as ruas Bolívar e

Santa Clara, fixaram o preço em

CrS 15 mil, desde antes do Carna-

vai, porque viram as vendas caí-

rem vertiginosamente de novem-

bro — 
quando o coco custava CrS

4.5 mil — a fevereiro, quando

passou a CrS 18 mil e CrS 20 mil.
"A 

venda caiu de 300 para 70

cocos por dia", contou Nelson

Nunes. 40 anos, perto do Posto 4.
"O 

mínimo é CrS 15 mil, pois

compramos a CrS 8,5 mil". De-

pois da Rua Figueiredo Maga-

lhães a promoção termina e ate o

Leme o preço é de CrS 18 mil. Nelson diz que nào pode vender por menos, já que paga CrS S,5 mil

Amauri José Maria, 46 anos, apro-

veitou o dia de folga para fazer um
churrasco com a família. Ele saiu

da Tijuca com os dois filhos, a mu-

lher e a sogra para um dia de paz
no bosque vazio.

"Aqui 
é muito tranqüilo, não

entra carro e as crianças podem
andar de bicicleta, brincar com se-

gurança. Pena que alguns não sai-

bani preservar o local. Os encana-

mentos do banheiro foram

quebrados e estão sendo conserta-

dos". contou.
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Secretaria de Saúde diz que cólera não matou mulher
A Secretaria Municipal dc

Saúde anunciou ontem que a apo-

sentada Orquidéia Duarte Hcn-

der, de 73 anos, não morreu por
cólera, mas com uma forte gas-
trenterite. O Instituto Noel Nutels

informou ainda que as outras

duas mulheres internadas com

sintomas da doença, Ivone Pi-

mentel e Edna Alvim. nào foram

atacadas pelo vibrião da cólera.

Os dois únicos casos confirmados

no Rio sào os de Joana D'Arc da

.,.Silva e Maria Lúcia de Almeida,

,,que passam bem no Hospital Car-
' 

mela Dutra.

Ontem, o prefeito César Maia
¦o o secretário municipal de Saúde,
¦Ronaldo Gazolla, estiveram na

favela Parque União, em Coelho

., .Neto — onde moram as pacientes
— para alertar sobre os perigos
da doença e distribuir panfletos
educativos e pastilhas de cloro pa-
ra melhorar a qualidade da água.

O O secretário municipal dc

Ohras, Márcio Fortes. proponLà
Cedae um regime de co-gestão na

Ilha de Paquetá. A idéia surgiu ^
ontem, numa reunião em Paquetá

enlre Fortes, a administradora re-

gional Carolina Machado, e o
subprefeito do Centro, Augusto

han Pinheiro. Paquetá sofre com

a freqüente a falta d'água e uma

estação de tratamento de esgotos

Maria José Lessa

Somali é internado Cardeal reza

que não funciona.

O refugiado da Somália Abdala

Ugda, 25 anos. está internado des-

de a noite de terça-feira no Hospital

Souza Aguiar, no Centro, com sus-

peita de cólera. O diretor do hospi-

tal. Paulo César Affonso Ferreira,

disse que foram colhidas amostras

das fezes do paciente para exames

no Laboratório Noel Nutels e que
os resultados sairão ainda esta se-

mana.

Ugda começou a sentir os sinto-

mas da doença — febre, dor no

corpo e diarréia — há cinco dias.

Fugindo da guerra na Somália, ele

veio para o Brasil no dia 4 de janei-
ro como clandestino em um navio.

Ugda estava morando em uma casa

de cômodos na Praça Maná, 17,

abrigo mantido pela Caritas Arqui-

diocesana, entidade que mantém

convênio com o Alto Comissariado

das Nações Unidas para Refugia-

dos (Acnur).

De acordo com o diretor da Cari-

tas, Cândido Feliciano Pontes Neto

além de Ugda. outros quatro somali:

estào no pais. Ele informou que já foi

encaminhado o pedido para a legali-

zação da situação do refugiado ao

representante do Acnur no Brasil.

Jaime Ruiz de Santiago, cujo escrito-

rio fica em Brasília. Ugda está isola-

do no setor de epidemiologia do hos-

pitai, sem previsão de alta. Um

médico que nào se identificou disse

que é mais provável ele ser vítima de

amebíase — uma venninosc — do

que de cólera.

Ugda, que chegou ao Rio em janeiro, eslá no Hospital Souza Aguiar

O diretor do Hospital Souza

Aguiar (HSA). Paulo César Af-

fonso Ferreira, afirmou ontem

que houve um aumento dc 6%

nos atendimentos no Carnaval es-

te ano: 
"Foi 

um Carnaval violen-

to". Ferreira divulgou o balanço

dos oito hospitais municipais, de

sábado às 61i de ontem. Foram

atendidas 8.714 pessoas, 1.666

com casos traumáticos (tiros, fa-

cadas. agressões ou acidentes).

Dos 1.053 atendidos no Sambo-

dromo, 26 foram removidos para

o Souza Aguiar. O diretor do

Hospital Miguel Couto (HMC),

Paulo Pinheiro, disse que atendeu

28 atropelamentos, 40 acidenta-

dos no trânsito, 12 baleados, seis

esfaqueados e. 111 agressões. Os

outros hospitais ouvidos foram o

Salgado Filho, Paulino Werneck,

Rocha Maia. Lourenço Jorge,

Carmela Dutra e Manoel Vila-

boin.

missa e

a Quaresma
O cardeal arcebispo do Rio de

Janeiro, Eugênio Sales, abriu on-

tem a Quaresma com missa na Ca-

tedral de São Sebastião, no Centro.

Durante a cerimônia, assistida por
cerca de 500 fiéis, o cardeal ressal-

tou a importância dos próximos 40

dias para a preparação da Páscoa e

pediu que o periodo leve a uma

reflexão.

O dia de ontem marcou ainda a

abertura oficial tia Campanha da

Fraternidade, que este ano lem co-

mo tema a moradia. Dom Eugênio

lembrou que a campanha terá a

função de 
"despertar 

a conscièn-

cia" dos cristãos sobre o problema
e influenciar a sociedade na busca

de soluções. O cardeal disse que
cabe nào só ao governo resolver a

questão, mas também á Igreja e a

comunidade. E criticou a crescente

invasão de terras no pais. especial-

mente no Rio.
"As 

pessoas devem trabalhar

para impedir a continuação dessas

invasões organizadas. Elas sào con-

traproducentes, porque sào usadas

por pessoas que se aproveitam dis-

so para>enriquecer, enquanto as ou-

trás ficam cada vez mais pobres",
disse.
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.. .. chuvas ocasionais. A temperatura se mantém estável. Os ventos sopram

de sudeste a este, fracos a moderados. A visibilidade passa de moderada a

boa. A umidade relativa do ar é de 74%. Na região serrana, a temperatura

varia entre 17 e 27 graus; no litoral sul, entre 20 e 33 graus; no Vale do

Paraíba, entre 20 e 28 graus; no norte do Estado, entre 22 e 34 graus; e na

Região dos Lagos, entre 24 e 30 graus.
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Novo Crosconto

21/2 a 1/3 1a 8/3

Fonto: Observatório

Nacional Sotólito Góes - 16h (24/2) Nas regiões Norte e Nordeste,

podom ocorrem chuvas esparsas om quase todos os estados. No

Contro-Oosto, há previsão de chuvas no Ma

A provisão da Marinha

para hoje na orla do Rio

de Janeiro é de céu quase

encoberto, com chuva in-

lormilente leve. O vonlos

sopram do sudeste a este,

com velocidade de 10 a 15

nós. Mar de sudeste, com

ondas de 1ni a 1,5m, em

intervalos do 4 a 5 segun-

dos. A visibilidade varia

do 10km a 20km. Tompe-

ratura estável.

preamar

04h3Smin 1.2m

16h58min 1.2m

baixamar

Ur..l9min 0.5m

osso o uoias.

Mar.rvir.lt t.,i

Rocroio

Barra

Pepino

&toCcrv,.2o

Lcbion

Ipanema

Copacabana

leme

Urca

Manca

launa

Jaconé

Aratuarra

Cal» Fno

Arraial do Cabo

i»rop;:_j

Prôona

Prõp'ia

Propr a

Pitpua

in>prop'id

Própria

Propna

Ficpna

P'ópr<a

Irrpropna

SiitViiTtfPGoos - 21 h (23/2) Á nobulor.idade no Sul do pai

provoca chuvas no leste do Paraná o Santa Catarina. O tempo n

Sudosto lica nublado a encoberto, sujeite a chuvas.

CAPITAIS

Tempo

Poio Velho nub/chuvas

Rio Branco nubíchuvas

Manaus

BwVisn

Betem

Macapá

Palmas

Sâo Luiz

Terosma

Fortaleza

nijix^ijvas

nublado

nub chuvas

nuS cnuvas

oubchovas

njDChüvaS

nub/chuvas

nub'chuvas

Natal nublado

João Pessoa nublado

Recite nublado

Fonte: _>__£. M.H_

3? 20

32 20

31 21

33 22

33 22

32 22

31 20

„.M ?
34 21

31 22

31 22

31 22

31 21

G.i .arlc

Curaba

Tompo

nublado

nublado

nublado

n_l>'cri_vas

C.i:t';:ori!:ir-!l«.'niiO,:^_jV:iS

Goiânia nub^-j-ías

Brasília nab'chuvas

Bf-.o r«o'iiofi:e rubiado

Vitoria nublado

íxiO Paulo pjrn.:ti.-.flO

Curitiba parri.rjiaao

Florianópolis nublado

Peito A'L>rc nuc ct-uvas

31 21

31 21

31 21

31 21

28 19

31 16

27 16

30 15

31 18

28 1.

Prcr a

Pr5pria 
L„,±^MJasJMttLJM*mWa\m\\mmmml

Bu_;os Própria 
Mui I^jü IivX_tfl___BÍ Í____n_£_9KBb_9

*s mai min Cidade Cond'rçõos max min

04 -02 Môi.iCO Claro 27 03

13 06 Miam. nublaoo

11 02 Montevidéu ciaro

00 -03 Moscou claro

Praaldante Dutra (BR 110)

Sorviços de conservação da

pista entro o Km 163 o o Km 166

o do Km 210 ao Km 214. No Km

311, em Penedo, desvio (RJ-SP)

.' mi>i.l pista ISP-H.II

Rio - -lulr di- Fora (BR 040)

Obras no Km 47 e meia pista no

Km 97 (Rio-Juiz do Fora). Dos-

vio no acesso á cidade de Tros

Hros.Km ?U

Rio- Snnlnu(BR 101)

Meia pista nos Kms 63 e 208

(Sanlos-Riol e no Km 132 (Rio-

Santos) Tráfego por variante

pavimentada no Km 136

Cidade Condiçõ.

Amsterdã daro

Atenas nublado

Barcelona daro

Bedim nu.ado

Bruxelas daro

Buenos Aires daro

Chicago neve

Jchanesburgo ctiuvas

Uma 
ciaro

Lisboa claro

Londres nublado

Los Angeles nublado

Madri claro

Roma

Santiago

Sâo Fraocíco

Sydney

Tôqmo

Toronto

Washington

22 19

26 17

¦04 -10

03-01

02 0»

11 4)2

31 13

14 10

26 17

daro

nublaoo

nublado

Rio - Terai.polla (BR 116)

Estreitamento da pista nos Kms

29, 30. 33. 86 o 87. Obras de

contonçào das encostas no Km

93 e no Km 96.

Ilsboral - Friburgo (RJ 116)

Alargamento da ponte sobre o

rio Papucaia (Km 17,5). Obras

de recapeamento do Km 30 ao

Km 32. Pista estreita na altura

de Macuco.

Hlioról - Região doa Lago»

(RJ 108)

Construção de cantoiro no Km

5.5 Obras no Km 28. acesso a

Maricá

Fonla: DNEfíl DER.

Santos Dumont Par. nublado.._._"__.SS.!..!?...___....

GaleàoiRJ) Par/nubiaüo Ncca iwUi manhã

C um bica (SP) Tempoí:om Nevoa pela manhã

Congonhas (SP) Tempo bom Ncnoa re1!! manhã

Viracopos (SP) Tompo bom iVvcji rola mjir:ã

Contms(BH) Nublado Cnuvas ocasionais

Brasiha Par/nubla;.o P.nc.casdiícri.v;!

Manaus Par/nubiauo P meadas do chuva

Fortale/a Par/nublado V:b.t' i.cado boa

Recife Par/nubiaiíü Cnuvas 0..1S cna;s_t_

Salvador Par/nubiadn Chuvas ocasiona s

Curitiba Par/nublaao N^voa pela marh;'i

i'x JBi

Inaugurado: o

boneco de cera da |
cantora Madonna

(foto) no Museu de
Cera de Paris. A
imagem foi esculpi-
da por Eric de Saint-

Chaffery. O estilista

Jean-Paul Gaultier,

predileto da estrela,

assinou o figurino
da réplica.

Estréia: hoje o show Pecado no-

vo, no Mistura Fina, o caivtor

Guido Brunini (foto), com um so-

fisticado repertório que mistura

canções dos anos 30 e 40. No, ,rp-
teiro musical estão pérolas como

Alma mia, de Maria Grevert e

Máscara negra, sucesso carnava-

lesco de Zé Keti, transformado riu-

ma suave canção. O show de Bruni-

ni fica em cartaz até sábado. 
'

Retornam: dos EUA, neste fim

de semana, os atores Glória Pires e

Guilherme Fontes (foto). Eles foram

gravar no Plaza Hotel de Nova lor-

que a lua-de-mel dos personagens
Raquel e Marcos, na novela Mullxe-

res de areia, da TV Globo.

Confirmado:

o nome de Betty

Faria, ao lado de

Paulo José, na di-

reção do programa
Você decide, da TV

Globo. A estréia

da atriz na direção

será na segunda

quizena do março,

quando Paulo José

retornará de férias.

"Mostrei ao Paulo

José meu interesse

em fazer um está-

gio como diretora.

Ele é um excelente

diretor", disse ela.

Visitou: os estúdios da MGM na

Disney World, na Flórida, a atriz e

cantora Liza Minelli (foto). A can-

tora, como qualquer turista, tirou

fotos e se divertiu ao lado de perso-
nagens como o gênio da lâmpada,

do desenho Aladim.

Termina-

das: em Por-
tugal, as grava-
ções externas

do filme A casa

dos espíritos,

com Meryl

Streep (foto)
Glenn Close e

Jeremy Irons,

baseado em ^

novela da escritora chilena Isabel

Allende. Em março, o diretor do

filme, Bille August, e os atores,

vão à Dinamarca, onde gravarão
as seqüências de estúdio.

Anunciada: a

visita de cinco dias

que a princesa Diana

(foto) fará ao Nepal.

Ela viajará no dia 2
de março. Os deta-
lhes da visita, a pri-
meira da princesa
da Inglaterra ao

país, não foram re-
velados. O príncipe
Charles já esteve no

Nepal por três ve-

zes, a primeira em

1975, quando re-

presentou a família

real na coroação do

rei Birendra.

Participa: da Feira Internácio-

nal de Turismo de Milão, que ter-

mina no próximo domingo, o dire-

tor comercial do Hotel Rio

Atlântica. José Eduardo Vaz. Em

março, Eduardo Vaz viajará para a

Alemanha, onde irá participar'(le
mais um evento — a Feira Interna-

cional de Turismo de Berlim — que
começa dia 5.

Designada:

membro da nova

Conferência Cônsul-

tiva Política, orga-

nismo que colabora

com o Parlamento

da China, a atriz

mais popular do

país. Gong Li (foto),

protagonista do pre-
miado filme Lanter-

nas Vermelhas, de

gj Zhang Yimou.

}^^:^IÊiÍ'^W^Í:pB\s^

Casam-se: amanhã, às 201)30,

no Country Club, o dono da agên-

cia de modelos Elite, o nova-iorqui-

no John Casablancas, 50 anos. e a

modelo Aline Wennelinger, 17 (fo-
to), em cerimônia para a qual fo-

ram convidadas 250 pessoas. O ves-

tido da noiva é assinado pelo

parisiense Thierry Muggler. A lua-

de-mel começará em Nova Iorque e

de lá o casal irá à França e Suíça.

DR. FRANCIS CASTRO REBELO

t 

Esposa, filhos e netos, irmãos, cunhadas e sobrinhos agradecem aos

parentes o amigos que manifestaram a sua solidariedade e que juntos

acompanharam PAPI na sua despedida, convidam para a Missa de

7° Dia, que será celebrada no dia 26/02/93 (amanhã), às 17:30

horas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Rua General

Ribeiro da Costa, Leme.

COMANDANTE

t Sua família agradece as manifestações de solidariedade

e convida para a missa de 7o dia que será celebrada

nesta 5a feira, 25/02, às 18:30 horas na Igreja de Santa

Mônica, à Av. Ataulfo de Paiva, n° 527, Leblon.

OBRAS EM SEPULTURAS
PAGAMENTO FACILITADO • SERVIÇOS COM GARANTIA

Ajudamos a você a prestar sua última home-
nagem ao seu ente querido. Ligue-nos e

peça a visita de um representante sem com-

promisso, ou venha ao nosso escritório. Se

preterir, poderá resolver tudo por telefone.

LIGUE: 255-0419

255-0581 • 255-0986

Rua Hilário de Gouveia. 66

Grupo 701 o 702

MARMORARIA

?50CAU1A

MÉDICO

7» DIA

l.ucy Maria Mendes Cayuela. Carlos Alberto Chaves Mendes e família.

Paulo Roberto Chaves Mendes e família e Marina de Lourdes Chaves,

agradecem as manifestações de apoio e carinho e convidam paia Missa

que seiá celebrada amanhã, sexta-feira, dia 26 às 18 horas na Igreja Matri?

de São Francisco Xavier, situada à Rua São Francisco Xaviei 75

(TONINHO LOPES)

tSeus 

pais, Alberto e Elza; seus irmãos,

Alzira, Ana Beatriz, Ana Maria e Afrânio,

convidam para a Missa de 7o Dia, a reali-

zar-se hoje, dia 25, às 19 horas, na Paróquia

de São José do Jardim Botânico, na Av.

Borges de Medeiros, Lagoa.

Os amigos convidam para missa de 7o dia a

ser realizada na Igreja São José da Lagoa

(Av. Borges de Medeiros 2735 ), amanhã

dia 26 de fevereiro, sexta-feira às 10:30.

JURACY SANTOS PEREIRA
(VIÚVA DEZEMGD. JOSÉ ALCIDES PEREIRA)

- MISSA DE 7o DIA -

r Seus filhos: Clovis, Hugo, José Renato,

T José Geraldo, Maria Tereza e Lúcio, No-
' 

ras. Netos e Bisnetos convidam para a

MISSA DE 7o DIA, a relizar-se HOJE. dia

25, 5a-feira, às 18:30 hs., na Igreja da Res-

surreição, à Rua Francisco Otaviano n° 99

— Agradecem sensibilizados por esse ato de

solidariedade Cristã.

LUIZA TAVARES
MISSA DE 7° DIA

treinando. 

Regina. Marisa e Isa.

comunicam com posar a perda
de sua quorida mãe e convidam

parentes e amigos para MISSA

DE 7" DIA na Igreja Nossa Sr1 da

Consolação, á Rua Barão de Bom

Retiro 941, às 18:30 horas, dia 2b/2.

Teirpofcom Vi:> 11 sacie to<_

CASAL DE JUÂN
(CAO)

tSeus 

pais Carlos (Banco Pastor) e Lê-

da, sua irmã Ana Paula, avó, tios e primos

agradecem o carinho recebido pelo seu

falecimento e convidam para a MISSA DE 7o

DIA a ser realizada na Igreja São Sebastião

dos Frades Capuchinhos, Rua Haddock Lo-

bo, 266, 6a feira, dia 26 Fevereiro, às 8 horas.

JORNAL DO BRASIL

PREÇOS PARA AVISOS

RELIGIOSOS E FÚNEBRES

DIAS ÚTEIS DOMINGOS

CRS CRS

1.095.000,00 1.486.000,00

1.400.000,00 1.902.000,00

1.825.000,00 2.477.500,00

2.190.000,00 2.973.000,00

2.920.000,00 3.964.000,00

3.650.000,00 4.955.000,00

6.130.600,00 9.039.800,00

7.006.400,00 10.331.200,00

5.254.800,00 7.748.400,00

7.882.200,00 11.622.600,00

9.195.900,00 13.559.700,00

13.137.000,00 19.371.000,00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS

- De2'a 51 feira das 8:00 às 19:00 horas.

6' feira das 8:00 às 20:00 horas

Sábado ile 8:00 às 12:00 horas

Tel: 680-5522

De 2-'a 5'1 das

8:00 às 19:00 horas-

6ü feira das

8:00 às 20:00 horas

Sábados

de 8:00 às 1 2:00 horas

De 2' a 5' feira após 19:00 horas
íi' feira após às 20:00 horas

-Sáhados após às 12:00 horas,

Domingos e feriados

Tels,: 585-4320 / 585-4476

DIA ÚTIL; até lOcm = CrS 365.000,0

+ lOcm - CrS 437,900,0

SO: até 10cm - CrS 495.500,0

+ lOcm = CrS 645.700,0

De 2'J a 5d-feira

após 19:00 horas

6a-feira após as

20:00 horas

Sábados
após 12:00 horas

Domingos e Feriados

JORNAL DO BRASIL
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e leva Senna a cancelar teste
Brasileiro não aceita exigências da McLaren e seu futuro na F l continua incerto

—— Marcelo Carnaval — an/n/R7 .„ 
MARIO ANDRADA E SILVA

Correspondente

, ;. LON D r ts — Ayrton Senna te-
,'! rá de vencer uma queda-de-braço
f 

com 
o patrão da McLaren, Ron

Dennis, antes de testar o novo
MP4/8. As negociações com a
equipe estão suspensas. Sequer

.^chegaram na fase de renovação de

...contrato. Surgiu um impasse rela-
"tivo ao teste, que Senna considera
etapa obrigatória do processo. O
piloto só negocia seu futuro na F
l após ter certeza de que o novo
McLaren é competitivo.

O brasileiro não apareceu ontem
em Silverstone. Se o teste aconte-

('cerj será na próxima semana, pro-
vavelmente nos circuitos franceses
de Magny-Cours ou Paul Ricard. O

• novo bloqueio nas negociações sur-'giu 
quando Dennis fez exigências

para que o brasileiro teste o carro.
Nào há informações do teor das
exigências. Senna só especificou

que sào relativas aos testes.

O piloto negou que a causa do
impasse seja dinheiro. Explicou que

. Dennis fez exigências específicas

para o teste. 
"Ron 

está se aprovei-

, tando do fato das equipes terem
definido suas formações para me

¦ pressionar. Só que nào vou me mo-
ver. Vou resistir até o final", disse.
Enquanto nào testar e aprovar o
novo McLaren, seu futuro na F I
fica em suspenso. A estratégia da
equipe é jogar com a falta de op-

ções do brasileiro e com a força da
opinião pública.

Ron Dennis quer pintar Senna
como uni piloto mimado, que só', 'aceita 

correr num carro vencedor.
O patrão da McLaren reforçou
Mia posição se afastando da mesa
de negociações. Senna viajou on-
tem para a Itália e nào disse quan-
do volta.

Contrato — Antes que a torci-
da brasileira tenha a garantia da

participação de Senna na próxima
temporada, devem ser superadas ao
menos três etapas. Primeiro. Senna
e a McLaren precisam entrar em
acordo sobre as condições em que
serão realizados os testes. Depois, o
brasileiro precisa gostar da máqui-
na,.nova. que ainda não mostrou

potencial nos lestes. O final da no-
vela será quando Dennis e Senna
acertarem a renovação. Até lá.

... Ayfton está fora da F I.

AFP —3/12/92

a desesperar

mos
¦ NOVA IORQUE. EUA — Shaquil-
le 0'Neal, pivô-sensaçào da NUA.
continua dando trabalho aos ad-
versários. O excesso de preocupa-
çào com 0'Neal levou o Portland
Trail Blazers á derrota por I25 a
107 para o Orlando Magic. na ro-
dada de anteontem.

' "Mesmo 
assim. 0'Neal ainda fez

17 pontos. 
"Os 

adversários pensam
tanto em evitar que ele pegue na
bola 

que nossos outros jogadores
..ficam livres", comentou o treinador

, do Orlando. Matt Guokas. O
Phoenix Suns de Charles Barkley,
melhor campanha da liga. venceu o

; San Antônio Spurs por 105 x I03.
Outros resultados: New York

95 x 91 Minnesota; Charlotte 104

; x 95 New Jersey: Atlanta 109 x 94
Washington; Cleveland 102 x 100
Miami: Detroit 101 x 89 Philadel-

: 
phia; Indiana 113 x 86 Boston;
Chicago 99 x 95 Milwaukee; Seat-
tle 103 ,\ 93 Denver: Houston 105
x 7X Utah; Los Angeles Clippers
123 x I Ui Sacramento.

vence

Portugal nas

eliminatórias
Três jogos movimentaram on-

tem as eliminatórias européias para
a Copa de 94. No Grupo 1, a Itália
derrotou Portugal por 3 a 1. no

; Porto, gols de Roberto Baggio. Ca-
siraghi e Dino Baggio, contra um
de Fernando Couto — de mão — e
somou seis pontos. Mas a líder ain-

da é a Suíça, que tem sete. No
Grupo 2. a Holanda, jogando em
casa, venceu a Turquia por 3 a 1,

gols de Overmars e Witschge (2),
contra um de Feyyaz. A primeira
da chave é a Noruega. E no Grupo

1 3, a Espanha goleou a Lituânia por
5 a 0. 7ols de Cristóbal. Bakero,
Beguirstàin, Christiansen e Alda-
na, ^assumindo a liderança isolada,
com 9 pontos em d jogos.

Eeclcstone garante que Prost não faz a menor falia á F 1 e prefere pilotas que não têm medo da chuva

Ecclestone também ataca Prost
BONN — O todo-poderoso Ber-

nie Ecclestone, presidente da Foca
(Associação dos Construtores da
Fórmula I), decidiu sair de cima do
muro e definiu sua posição sobre a

polêmica que envolve Alain Prost e
a Fisa. O piloto francês está amea-

çado até de perder a superlicença
necessária para competir na catego-
ria, por ter criticado a entidade má-
xima do automobilismo. Em entre-
vista à revista alemã Sport-Auto,
Ecclestone criticou abertamente
Prost e fez elogios a pilotos como
Ayrton Senna, Michael Sehuina-
cher e Nigel Mansell.

"Os 
pilotos sào uns descarados.

Embora ganhem numa temporada
mais do que cem famílias juntas em
toda a vida. se escandalizam com
uma cláusula da superlicença que
especifica que podem ser sanciona-
dos por manifestações que prejudi-
quem o esporte", atacou Ecclesto-
ne. Ele disse que Prost fala muito,
mas não tem coragem de agir e usa
os companheiros para tirar vanta-

gens. A afirmação é uma referência
à ameaça de Prost de promover
uma greve de pilotos caso seja sus-

penso pela Fisa: "Ele 
está atiçando

o fogo e mais uma vez colocará os
colegas na frente."

Segundo o presidente da loca.
em qualquer empresa o presidente
tem o direito de demitir seus em-

pregados se é insultado. "Só 
o que

se pretende com a cláusula é conse-

guir um mínimo de respeito para
com aqueles que possibilitam tios

pilotos uma vida de luxo", compa-
rou. Enfático, ele assegurou que
uma possível ausência do francês
na temporada não o preocupará."Na 

temporada passada ele nào
correu e sobrevivemos", disse.

Ecclestone disse que o tricam-

peão mundial — vencedor de 44

grandes prêmios — nào tem espíri-
to esportivo. "Ele 

nunca corre

quando chove. Gosto dos autènti-
cos. que nào temem nada. como

Senna, Shumachere Mansell", alir-
mou.

Bernie Ecclestone elogiou Ayr-
ton Senna e disse que o brasileiro é
capaz de superar as Williams: "Em

uma volta ele ganha um segundo de
Prost". provocou.

D Mesmo perdendo o seu melhor

piloto, o finlandês Mika Hakkinen,

para a poderosa McLaren, a Lotus

garantiu a renovação do contrato de

patrocínio com a ('astro! para a
temporada de 93. A tradicional escu-
tleria inglesa passa por um processo
de reestruturação e o contrato com a
Cnstrol foi conseguido por Guy Ed-
wards, o mago do marketing na Fór-
mula 1 e a melhor contratação da
Lotus nos últimos tempos. Com uma
versão aprimorada do modelo 107
lançado ano passado, a Lotus conti-
niiíirá com o piloto inglês Johnny
Herbert, 29 anos. enquanto o italia-
no Alessandra Zanardi, 26. substitui
Hakkinen.

a Salgueiro dá
mais um título a
Fernanda Keller
urunocasotti

Foliões 
tão animados quanto

ela talvez houvesse, mas com
tanto preparo físico, certamente
nào. Vestindo uma sumária fanta-
sia de marinheira, a triatleta Fer-
nanda Keller exibiu sua boa for-
ma sobre o navio Ita, carro
abre-alas da Salgueiro campeã.
Para quem, naquela segunda-fei-
ra. já havia enfrentado 50 quilo-
metros de bicicleta. 6 de corrida e

1 de nado. foi pura injeção de
alegria. "Por 

mim. o desfile conti-
nuava até a Barra da Tijuca, mas
até lá acho que eu seria a única
marinheira viva", brincou.

Durante anos ela desfilou na
Beija-Flor, mas dessa vez aceitou
o convite da escola vermelha e
branca — e. é claro, nào se arre-

un fôlego
•¦¦-.,, ,Parl^S. idme'ra 
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Fernanda foi destaque no 
'Itu

!^^^ 
pendeu. Cheia de gas. foi a iodos
os ensaios. "Durante 

o desfile, em
cima do carro, tive a certeza de
que a vitória era do Salgueiro, foi
maravilhoso", disse Fernanda,

que coleciona vitórias em compe-
tições bem diferentes. Campeã
brasileira e sul-americana de
triathlon, Fernanda é sétima no
ranking mundial de Ironman (o
nome da competição é o mesmo

para homens e mulheres) e. no
ano passado, ficou em quarto nes-
sa modalidade, no Japão.

Com 57 quilos bem distribuí-
dosem l,67m de altura, Fernan-
da Keller foi uma das imagens
mais exploradas pelas eàmeras
de TV. Aos 28 anos, apaixonada

por escolas de samba, teve fole-

go para, entre um treino e outro,
assistir a quase todos os desfiles,
domingo e segunda-feira. "Fica-

va até o fim", conta. Agora, avi-
sa, vai se preparar, com seis ho-
ras diárias de treinos, para o
Sul-Americano de triatlo. dia 14,
em Mar Del Plata, Argentina.

? O câncer venceu Bobby Moore.

O ex-capitão da seleção inglesa

morreu ontem aos 51 anos vítima

de câncer no fígado. Há menos de

dez dias, Moore anunciou que esta-

va numa batalha contra a doença.

Pediu paz aos jornalistas para ten-

tar mais uma vitória em sua vida,

mas nào resistiu.

Moore foi o capitão e líder es-

piriliial da geração inglesa que

conquistou o titulo mundial, em

66. Fez WS partidas oficiais pela
seleção e recebeu das mãos da

rainha Elizabeth II a Taça Jules

Rimet, para delírio da torcida que
lotou Wembley na final contra a

Alemanha. Atues de morrer, ele

trabalhava como comentarista cs-

portivo e linha uma empresa de

marketing para eventos esportivos.

hm NA GRANDE 
""

Jra. ÁREA
__ 1 ARMANDO NOGUEIRA

O canto dos que perdem
Uma 

das coisas bonitas
do esporte é ver o rosto

de alguém que sabe perder
com altivez. Tenho pensado
muito na sorte dos que per-
dem. A vida ensina errado

quando diz que perder é um

pouco morrer. A lição do es-

porte é bem mais salutar:

quem perde hoje certamente
ressurgirá cia cinza parti ven-
cer amanha. O milagre da
ressurreição está vivo nos
campos, nos ginásios, nas

pistas. Onde. felizmente, não
há vitórias nem derrotas deli-
nitivas.

Tão fuga/ quanto o triun-
fo, a derrota encerra, contu-
do, uma virtude que a eno-
brece: esta tão próxima da
resignação e da piedade que
acaba sendo por Deus aben-

coada.

No diário do Mundial de
1986, no México, escrevi um
canto sem magoas dedicado
aos infortunados do esporte.
É um pequeno evangelho dos
derrotados:

Pelo desalento dos que
não souberam vencer;

Pelo gol feito que o arti-
lheiro nào k/:

Pelo grito de gol que res-
soa. sem voz, no peito da
multidão:

Pela lágrima que o goleiro
colhe, com mãos inúteis, no
fundo do abismo;

Pelas bolas que murcham
no campo como as flores na
campina:

Pela grama, mortalmente

pisada, na epopéia do eléme-
ro;

Pelo minuto de silêncio

que prenuncia a desdita;

Pelas bandeiras desbota-
das que descem a rampa a
meio pau;

Pelas chuteiras inglórias

que pendem de um coração
descampado;

Pelo gandula que leva na
mão a bola concebida no seu

pé de estimação;

Pela criança que se perdeu
do pai na procissão dos ven-
cidos;

Coneedei-llies, oh Deus, a
alegria do dever cumprido.

O mergulho

Todo mundo viu, Tenni-
nada a final de tênis da Aus-
iralia. há poucas semanas, o
americano .lim Courier aban-
donou a quadra e foi correu-
úo dar um bom mergulho tio
campeão no Rio Varra, que
atravessa a cidade de Mel-
bourne. Uma cena que o te-
nista já tinha vivido quando
ganhou o mesmo torneio,
ano passado. Fiquei com in-
veja dos australianos. Que
bom poder manter, no cora-

çào da cidade, um rio cie

So campeão

águas ainda limpas! Cheguei
a pensar, amargurado, no
Tietê, no Guaíba, no Capiba-
ribe. lautos rios da nossa vi-
da, ruis legendários, hoje tão

poluídos, lào aviltados pela
mão perversa do homem.

Passam-se os dias e leio
numa revista australiana que
o tal Varra dos alegres mer-

galhos de Courier é um dos
rios mais sujos do mundo.
No ranking da degradação
ambiental, o Varra é o 18° rio
mais poluído do planeta.

Uma louca aventura
Delicada reclamação de

alguns leitores: minha coluna

pouco ou nada fala deespor-
tes mecânicos, notadamente
da Fórmula I. Confesso que
muitas ve/es tenho tentado
entrar no assunto. Afinal, um
dos maiores ídolos do auto-
mobilismo mundial é o nosso
Ayrton Senna. Além dele, há
Emerson Fittipaldi. Nelson
Piquei. Raul Bocsel. a gera-
çào de Barrichello e Christian
Fittipaldi. Uma respeitável
dinastia que só nos da orgu-
Iho. Sucede que a matéria é
complexa. Fórmula I. pelo
menos pra mim. tem um ar
de caixa-preta. É impenelrá-
vel. Esporte em que entra vi-
rabreqtiim me desanima. F
mais: nào consigo me con-
centrar numa disputa se não
estou vendo a expressão li-
sionômica da criatura Inmia-
na. A alma pulsando na cara

do atleta. Fu preciso sentir a
angústia tio homem na verti-

gem da competição.

Admiro a coragem, a peri-
cia dos pilotos. Me arrepio só
de imaginar que aquela má-

quina que passa — 
passou!,

um relâmpago — está sendo
conduzida por uni homem. A
todo risco. A trezentos por
hora. 1 laja reflexo. Haja cia-
rividência, Haja paixão.

Sempre que vejo na tevê
uma corrida me lembro do
velho amigo Rubem Braga.
Conversávamos, certa vez,
sobre uma deliciosa reflexão
de Chesterton, que di/: 

"A

aventura pode ser louca, mas
o aventureiro deve ser lúci-
do." Acabei de citar a máxi-

ma e mestre Rubem Braga

ilustrou, de estalo:
— E o lema do piloto de

Fórmula I...

Do jornalista Frank Gif-
lord. na revista Sport llltts-
iraled. falando sobre a vio-
lència do futebol americano:
"O 

futebol profissional ame-
ricano me assusta. É como

guerra nuclear. Nào há ven-
cidos nem vencedores. Só há
sobreviventes..."

Um toque, com todo res-

peito, às tevês brasileiras: re-

play, em jogo de basquete, só
mesmo quando houver tem-

po morto. Pedida de tempo,

por exemplo. Forti daí é pri-
var o telespectador de outra
cesta ou de um lance espeta-

cular. Nào dá tempo, gente.
O vaivém do basquete é ab-
solutamente vertiginoso.

O cantor Michael Jackson

não pratica nenhum esporte

mas pretende dar uma ferra-
da numa das maiores fábricas
de sapatos esportivos. Quer
uma indenização de USS 10
milhões por quebra de con-
trato. Michael Jackson era

garoto-propaganda do tênis
LA. Gear.
• 1: a Donnay, quem diria,
faliu! A famosa fábrica de ra-

quetes da Bélgica acaba de
anunciar que pediu liquida-

çào judicial. Donnay é tuna
raquete ilustre do tênis mo-
demo. Bjorn Borg jogou com
ela nos seus mais gloriosos
torneios. Ilenry Leconte e
André Agassi. até outro dia,

jogavam com Donnay. A his-
tória da Donnay poderia co-
meçar assim: ...Fra uma vez
uma raquete que vivia cheia
de top-spm...



m

Flamengo cria tumulto mas ioga na Gávea
Diante das pressões, clube desiste de fazer uso da liminar que lhe permitia transferir o jogo com o Olaria para o Maracanã

O carnaval acabou, mas a confusão no

futebol carioca continua. Depois de recorrer,

sem sucesso, à Federação do Rio, o Flamengo

obteve uma liminar na Justiça comum, tiran-

do da Gávea o jogo com o Olaria e levando-o

para o Maracanã. Os cartolas argumentavam

âque em seu pequeno estádio — cabem 5 mil

pessoas 
— é certo o prejuízo e, por isso.

queriam enfrentar os pequenos onde há chan-

ce de renda. Mas o Flamengo recuou diante

das pressões dos outros clubes e do fato de a
- Federação ter continuado com as portas fe-
¦chadas na quarta-feira de cinzas. Temendo o
adiamento da partida e o aperto no já estran-

guiado calendário, os dirigentes decidiram co-
locar o time no campo da Gávea para enfren-
taro Olaria, às 15h.

"Há 
15 dias estamos pedindo as gravações

das reuniões do conselho arbitrai e a ata do
encontro que definiu o regulamento. Nin-

guém assinou pelo Flamengo ou qualquer
outro clube. Foi Eduardo Viana quem redigiu
este regulamento, talvez interessado em bene-
ficiar outros clubes", insinua Veloso, que

prentende entrar com uma ação de perdas e

danos contra a Federação, que mantém jogos
na Gávea. Ele promete continuar brigando

pelo direito de escolher os locais dos jogos em

que o Flamengo tem mando de campo.
Veloso frisa que o regulamento não cita a

íinulta de USS 10 mil para quem alterar a

.tabela da competição. 
"Tentaram forçar o

adiamento da partida para nos prejudicar.
Por isso vamos entrar cm campo", disse.

tentando explicar o recuo. Luiz Augusto acha

j que a volta das liminares aos noticiários dos

clubes do Rio nào prejudica tanto o esporte.

,"Na fase áurea do futebol carioca as ações

judiciais eram freqüentes, Nào posso é me
< omitir nesta situação", argumenta.

O regulamento

| | Artigo 19 — Após aprovada c publi-
cada no Boletim Oficial, a tabela do Cam-

peonato não poderá sofrer alteração, a
não ser por decisão unânime do Conselho
Arbitrai, ou. na hipótese deste não ler
condições de reunir-se. por referendo una-
niine expresso de todos os clubes indivi-
dualmente consultados.

Parágrafo I" — Somente poderão ser

realizados no Estádio Mário Filho os jo-
r, gos disputados entre as associações: Ela-

mengo. Vasco da Gama, Fluminense, Bo-

tafogo, América (Rio) c Bangu.

Carlinhos poupa
Renato e barra Piá

I | O misterioso técnico Carlinhos reserva

novidades para hoje. O treinador, que só

revela a escalaçào no dia da partida, sob o

argumento de que pode magoar quem fica

dc fora. treinou o time. ontem, com Cláudio

na lateral-direita, já que Fabinho esta con-

tundido. Piá perde o lugar para Josicler.

Renato será poupado e os centroavantes

Nilson e Gaúcho jogarão juntos no ataque

do flamengo. Com o fim do esquema de

três zagueiros, o maior prejudicado foi Ro-

gério, que foi parar na reserva.

e o

motivar o Vasco
A goleada de 4 a I sobre o Bangu na

estréia da Taça Guanabara amenizou o clima

no Vasco e deixou o clube novamente motiva-

do para a campanha do bicampeonato esta-

dual. O lime enfrenta o América-TR. hoje às

20b.30, em Sào Januário, e quer manter sua

invencibilidade de mais de cinco meses, cor-

rendo atrás cia vitória que o manterá entre os

líderes por pontos perdidos.
' A queda de rendimento que assustava o

técnico Jocl Santana desde a perda de Rober-

to. Winck c Edmundo já nào incomoda mais.

Ele tem gostado do entrosamenlo do novo
'time 

e se sente mais aliviado pelo fato de os

jogadores terem demonstrado personalidade
na estréia.

A expectativa é de que o time repila a

atuação chi vitória sobre o Bangu. 
"Se 

isso

acontecer, não tenho dúvida de que a vitória

será nossa", garantiu Joel, tratando de desta-

zer, porém, a imagem de que o adversário nào

oferece resistência. 
"O Vasco tem de jogar

para vencer sem se preocupar se o adversário

é forte ou fraco", sentenciou.

VASCO

Carlos Germano 1

Cláudio Gomes 2
A. Torres 3

Jorge Luis .

Câssio6
Luisinho 5

Leandro 8
Dias 9

Willia

Bismarck tO
Valdir 7

Técnico
Joel Sanlnna

AMÉRICA-TR

Gomes

Ceslinha

Luis Marcelo
A Edson Luis

Baby

5 Simão

8 Mendonça

10 Marcelo Vidal
11 Biquinho(Piáo)

Carlos Alberto

Local Sio Januário Horário 20h30 Juiz Aluisio Viug As
rádios Nacional (1130 Khz). Globo (1220 Kh?) e Tupi (I28Ó Khz)

transmitem a partida

Marcelo Thoobald
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O Flamengo reforça o seu ataque, escalando dois centroavantes, Nilson e Gaúcha t agachudo i

Olaria não se abalou
O Olaria treinou normal-

mente ontem no campo da rua

Bariri e hoje vai cumprir o que

já estava determinado: o time

sairá da concentração num ho-

tel na Ilha do Governador di-

reto para a Gávea. 
"O 

Ela-

ni e n g o quis t i r a r a

credibilidade do campeonalo.

mas nào conseguiu", disse o

presidente Abrahào Gomes do

Nascimento.

Abrahào criticou a atitude

dos dirigentes rubro-negros.

que tentaram mudar o local do

jogo. 
"Eles 

nào querem traba-

Ihar sério'", falou, lembrando o

documento assinado pelos chi-

bes quando da elaboração da

tabela. 
"Queríamos 

lazer com

que o torcedor guardasse a ta-

bela no bolso e voltasse aos

campos. O Flamengo parece
disposto a desrespeitar o públi-
co". O presidente do Olaria re-

cordou que o clube da Gávea é

reincidente. 
"Eles 

já entraram

na Justiça Comum até contra a

Fifa".

FLAMENGO OLARIA

Gllmai 1 ivnom.r
Oaudio .Vandodei

Júnior Baiano 3 Deninho
Getardo ••• .lAdivaldo

Josicler 6Rcnan

Marquinhos 5 t„r.iel (Fabinho)
Júnior 8 Igor

Maicelinho 11 10 luciano
Nelio 10 7 Fábio

Gaúcho 9 Cruvinel
Nilson IIGersinho

Técnico: Técnico:

Carlinhos Eron Ricardo

Local: Gávea Horário: ISh Juiz: Cláudio

Cerduiia As índios Relógio (680khz), l.imoio

|900kh/). Nacional (1noun). Globo (1220khz) e

Tupi (1280khz) transmitem a partida

Alcyr Cavalcanti - 08/02/9?.

' '".*", '¦ '<¦ '¦ •'.¦•¦ S:'V i Vii 
':,,"¦. 

¦ ¦ ..Vo 
'i 'i '¦ W *' \ ',-V'i'¦¦''':,-v- ¦'•«¦•''.'•"; '•

-'# ¦¦'*¦ ,l,i) 
'l 

.,*:¦? 
•;• ,'¦¦¦ ;•..."'! V<, - '_;.'. ¦.'.••' ''ri '.¦'' 'A'1 "'"-'•*.¦ ¦'¦¦

Bismarck (D) é um dos trunfos do l 
'asco 

para a partida de hoje à noite contra o América-TR

Líder do Campeonato —

junto com Flamengo e Flumi-

nense —. o América disputa
hoje sua primeira partida fora
do acanhado e simpático está-
dio do Andarai. Vai até Volta
Redonda enfrentar a equipe
local, a partir das 21 h.

Após vitórias empolgantes
sobre Entrerriense (2 a 0) e
Olaria (4 a 2). o América pas-
sou a ser tratado com mais
respeito no campeonato. For-
mado basicamente por ex-jo-

gadores do Botafogo — o con-
traventor Emil Pinheiro e o
empresário Léo Rabelo sào os
responsáveis pela equipe —, o

time terá seu compromisso

mais importante, que servirá

como bom apronto para o pri-
meiro clássico — domingo

com o Flamengo.

América: Marcelo Louren-

ço. Odemilson, Renê. Gilmar

Francisco e Marquinhos; Pino.

Pichetti e Jerry; Serginho. Re-

nê e Edenílson. Volta Redonda:

Roberto Denis, Vicente. Deni-

mar. Roberto Silva e Ari; An-

dinho, Dão e Eduardo; Missi-

nho, Valtinho e Darci.

O outro jogo da rodada se-

rá disputado no campo do

Mesquita, a partir das 15h, en-

tre Sào Cristóvão e Bangu.

Classificação

1° América 2--

Flamengo 2 - -

Fluminense 2 - -

4o Botafogo 1 1 -

5o Vasco 1 - -

Volta Redonda 1-1

Americano 1-1

8° São Cristóvão 1-11

9° Olaria - - 1

América-TR - - 2

Entrerriense - - 2

Bangu - - 2

Artilheiros
3 gols Pichetti (América-RJ)

2 gols Márcio Caruaru (Botatogo),

Valdir e Bismarck (Vasco)
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P_^;«0g intermediários

De 
todos os líderes, o que

parece enfrentar maior

perigo nesta rodada interme-

diária, a terceira do campeo-

nato. é o América, que vai

jogar contra o Volta Redon-

da, embalado por uma vitó-

ria e jogando em casa. onde é

sempre temível.

Outro que deve sofrer c o

Fluminense, que vai a Campos

enfrentar o Americano, este

vindo de uma derrota para o

Flamengo, por 3 a I. O Vasco

joga em casa contra uni Ame-

rica de Três Rios que não ven-

ceu ninguém e o Flamengo en-

frenta o Olaria, não se sabe

onde c nem a que horas.

O Botafogo é uma gangor-
ra. Subiu na estreia, com a
vitória de 3 a l sobre o Bangu

c deu meia descida no empate

tle zero a zero com o Sào Cris-

tóvào. O time é inteiramente

novo. com alguns bons joga-
dores, c parece apenas depen-

der dc eventuais erros e acertos

e dc uma certa maturidade.

De todos os limes que vi

jogar até agora, o Vasco me

pareceu o melhor c mais

equilibrado. Na goleada cie 4

a I sobre o Bangu, o lime

nem precisou correr muilo.

bastando a categoria dc ai-

guns jogadores.
Do Fluminense vi pouco e

não me deixou boa impres-

sào. Segundo seu técnico.

Edinho. falta entrosamenlo

na defesa, mas o meio-de-

campo e o ataque é que me

parecem fracos. Ao meio- de-

campo faltam combativiclade

e criatividade, o que deixa os

zagueiros abandonados e o

ataque sem alimentação,

O Flamengo é outro lime

altamente instável, alternam

do apresentações péssimas c

regalares nas competições

que disputa. Foi regular cou-

Ira o Vol ia Redon chi e o

Americano, péssimo contra o

América deCáli e novamente

regular contra o Nacional.

Seus principais pecados são a

indefinição látiea do lime e a

falta de forma física e técnica

de alguns jogadores funda-

mentais, como Renato.

A rodada me parece muito

perigosa parti os dois times

de Três Rios. America e En-

trerriensc. que devem evitar

chegar â quarta rodada sem

ganhar um ponto sequer.

Três Rios colocou dois times

na primeira divisão, mas po-
dc voar o primeiro turno sem

nenhum para o ano que vem.

B

Lendo c relendo o regula-

mento do campeonato, des-

cubro que a tabela não c tào

imutável quanto quer fazer

parecer a Federação. No se-

gundo parágrafo do artigo

ll). por exemplo, está dito

que 
"as 

associações niencio-

nadas no jj I" deste artigo

(CR. Flamengo, C. R. Vasco

da Gama. Fluminense F.C.,

Botafogo F.R.. América F.G.

e Bangu A.C.), que venham a

ser detentoras do mando do

campo dos jogos programa-
dos na tabela para o Estádio

Mario Filho, poderão optar

pela realização das mesmas

partidas em outros estádios

desde que não existam ínte-

resses econômicos pela ma-

initcnção da programação
anterior".

Tal leitura nào muda mi-

nha opinião quanto á mu-

dança do local tio jogo Fia-

mengo X Olaria, mas deixa

claro que existe uma possibi-
lidade dc troca dc campo,

desde que interesse aos cha-

macios grandes clubes. Mais

adiante, descubro que o pre-
sidente da Federação. Eduar-

do Viana, lambem pode mu-

dar a tabela, desde que seja

no interesse da televisão.

So nào descubro o tal item

que fala cm multa de USS 10

mil, caso o clube consiga mu-

dar seu maneio de campo.

B

Positivamente, Gaúcho nâo
consegue acertar o passo.

_ o e a

usa cabeça inspiração

Bola alta na área. Será esta a

estratégia do Fluminense para
manter a liderança do Estadual,

hoje. às 21 h, contra o Americano,

cm Campos. Para o técnico Edi-

nho. o gramado do Godofredo

Cruz. nào permite o toque de bola.

Por isso. exercitou o lime nas ca-

beçadas. no treino de ontem.

Por quase uma hora. os late-

rais cruzavam bolas para Vágner

e Ézio. Além da dupla, o Flumi-

nense conta com as subidas dos

zagueiros Luís Fernando e Luis

Eduardo. Nas duas vitórias ante-

riores, os gols de cabeça foram

fundamentais.

O técnico Paulo Emílio, eufóri-

co com a vitoria do seu Salgueiro,

quer o Botafogo com a mesma

empolgaçào da escola campeã do

carnaval, na partida dc hoje. às

20h30. contra o Entrerriense. no

Caio Martins. 
"Ja 

fui campeão

este ano", brincou ele, prometeu-
do desfilar de novo no domingo.

A alegria dc Eüomar, integram

te da bateria salgueirense, durou

pouco 
— foi sacado para a entra-

da de China. Na outra lateral,

André Duarte ganhou a vaga de

Júnior. O gaúcho Perivaldo entra

no lugar dc Bobe Fraldo substitui

o contundido Mareio Caruaru.

n§
AMERICANO FLUMINENSE

Oco 1 Hicaiclo Pmlo

Ronald 2 Zé Teodoro

Vandorct 3 Luis Fernando

ParajU 5 Luis Eduardo

Nabor •! Lira
Viana lAfoldoi 6 Pires

Gaizcno 8 Oquinno

Darci 10 lOSergmtio

Pelo 11 11 Sérgio Manoel

Dettrso . (Amanldo) 7 Vaqner

Técnico: Técnico:

n,:-íi,i!_ Tr^daiV ZiVr-tu)

Local: E.mdio -iíidoIrurloCtL./ <C\imi>ov Horário:

2ln Juiz: Dame" Pomeroy Preliminar de)ijn.ores

BOTAFOGO ENTRERRIENSE

André.* I uis i ' Nillon

André 2 3 Jean

Rogorio 3 K Paulo Ramos
André Duarte 6 6 Hélio

Nulson 5 5 Dago
Eralcio 8 B Àndoison

Perivaldo 10 10 Zanon

Rogcnnho 11 7 Edu

Marcelo(Sandrol 7 9 Ricardo

Efieí 9 11 Júnior
Técnico: Técnico

Paulo Emílio Gilson Gemo

Local Caio Marli"; Horário Pt. 30 Juiz

Jorge Travassos As rádios Nacional M '30 -".'l

Globo 11220 khzl e Tup. (1280 klu) transmitem a

partida

MOUNTAIN BIKES
IMPORTADAS

MARAVILHOSAS
Shimano C-10 e SIS

Preços Especiais

Tel: 325-8079/0253

O caderno fl 
"tt

que faz parte Er^^

da cultura J_LJP

do país.
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Nào pode ser vendido separadamente

m

está em
Acordo firmado na sexta-feira faz dos últimos dias de fevereiro o melhor momento para a compra de um zero 

^quilômetro
Yieor

0 consumidor que comprar

seu carro nos próximos dias esta-

rá se beneficiando duplamente:

ganhará com a redução de até
10,22% no preço dos carros, ofi-
cializada na última sexta-feira pe-
lo presidente Itamar Franco, e
correrá do tradicional aumento

no início do mês. que deverá ficar
em torno dc 27%.

"Este 
é o melhor momento pa-

ra comprar automóveis nos últi-

mos 12 meses", afirma o diretor

da Mesbla Divisão Veículos.

Martial Couland. Ele espera um

incremento de vendas em torno de

30% nos próximos dias. mas acre-

dita que esse boom seja causado

mais pelo adiamento da decisão

de compra dos consumidores (que
sabiam das negociações entre go-
verno e montadoras para reduzir

o preço), do que por urna queda
significativa no preço.

Estoque — "Da 
última vez,

em abril do ano passado, a queda
foi de 22% e não houve incremen-

to nas vendas", lembra Couland.

A Mesbla, que comercializa vei-

culos de todas as marcas, deverá

ter mais dc 200 carros em estoque

no próximo fim de semana.
"O 

momento para comprar é

esse", concorda o gerente de ven-

das da Pólux, concessionária GM.

Adalberto Igrejas. A Pólux, que
tem estoque de 30 carros zero qui-
lômetro, espera aumentar as vcn-

das em 20%.
"Nesse 

momento o consumi-

dor que tem aplicação vencendo

nos próximos dias pode ganhar
com a correção do dinheiro pela
inflação e com queda no preço do

carro 
", 

afirma Igrejas.

Modelo básico — A expec-

tativa de Humberto Novato, ge-
rente de Vendas da Tianá, reven-

dedora Volkswagen, é de

incremento das vendas, principal-
mente de modelos básicos como o

Gol 1.000 (que custa agora cerca

de CrS 144 milhões) e do recém-

lançado Logus (cerca de CrS 352

milhões).

Na Delsttl. revendedora Fiat, é

grande a procura pelo Uno Mille,

que custa agora em torno de CrS

140 milhões. A revendedora, que
não tem o modelo em estoque,

está cadastrando os compradores

interessados em comprar o Mille.

A redução do preço dos carros

foi possível depois que governo,
montadoras e distribuidores con-

cordaram cm diminuir suas mar-

gens de lucro. O governo reduziu

em 6% a cobrança do IPI. as

concessionárias reduziram a mar-

gem de 10% para 9,2%.

Os novos preços são válidos

para todos os modelos produzi-

dos no país e ainda depende de

negociações com os governos es-

taduais a próxima redução, que
irá valer apenas para carros de

baixa cilindrada.

O carro nacional mais barato é

o Chevette Júnior, que passa a

custar cerca de CrS 133.8 milhões

e entre os mais caros fica o Omega

GLS. que custa CrS 511 milhões.

Como fica o preço dos carros

Chevette Jr.* (GM)

Kadett SL 
* 

(GM)

Preço antigo Com redução
(Cr$)' . (CrS) Lv.

149.119.347 133.879.340

261.892.426 261.892.426

Omega GLS 
* 

(GM)

Monza SL 
* 

(GM)

565.820.869 511.841.540

315.479.805 285.383.020

Versailles 1.8 GL (Ford)

Escort XR3 (Ford)

394.411.554 355.956.427

533.075.391 482.219.998

Uno Mille (Fiat)

Uno CS

156.181.216 140.218:598

252.388.200 227.780.350

Tempra Prata (Fiat)

Gol 1000 (VW)

424.838.016 383.416.309

160.719.509 144.293.975

Voyage CL 1.8 (VW) 241.151.784 217.760.060

Logus GLS (VW) 389.446.196 351.669.914

* Preço de tabela (sem opcionais); carros à gasolina

a sua tabela
SÃO PAULO — A Autolatina

saiu na frente. Desde ontem a ta-
bela de preços da Ford e Volks já
contabilizam a diferença de 10%
relativa â redução do IPI c da
margem de lucro das montadoras,

fornecedores e distribuidores. A
GM e a Fiat só começam a fatu-
rar com desconto a partir de hoje.

Suas fábricas e setores adminis-

trativo e financeiro não funciona-

ram entre'sábado e na quarta o

faturamento foi suspenso desde o

dia seguinte á assinatura do açor-

do tia câmara setorial. Uma edi-

çào extra do Diário Oficia da

União, sábado, tornou oficial a
redução, mas as duas montadoras

não estavam funcionando.

Ainda assim, algumas conces-

sionárias anteciparam-se âs mon-

tadoras. dando desconto dc 10%

sobre o preço da tabela antiga.

Desde o dia 18, apoiada em uma

campanha publicitária que teve

por slogan 
"Quanto 

menos IPI

mais Chevrolet", a rede de distri-

buidores da GM tratou de deso-

var estoques. Os resultados, se-

gundo Mattri Missaglia. da

Trans-Am, foram satisfatórios.

No sábado, segunda-feira e ontem

as vendas foram boas. Na rede

Fiat os concessionários também

trabalharam com desconto de

10% para o Uno Mille e outros

modelos, de acordo com Ordálio

Cavalcanti Lima, da Mirafiori.

Os revendedores, no entanto,

esperam para o início da próxima

semana aumentos que variam en-
tre 25% e 29%, índices que devem

engolir rapidamente a redução
oficial de 10%. Por isso, segundo

cies, o efeito do acordo para os
consumidores será passageiro e de
curta duração. Até a virada do
mês o comércio tem apenas três
dias úteis, os estoques estão bai-
xos e, na primeira semana do mês,

pelo menos, é muito pouco prova-
vel que alguma revenda mantenha

descontos promocionais além dos

10%. determinados pelo acordo

da câmara setorial da indústria

automobilística.

Como fica o IPI com o Decreto 755

Até 1.000 CC 14% 8% 10,22%

Menos 100 HP 31% 25% 9,75%

Mais de 100 HP 36% 30% 9,54%

BRASÍLIA — O Conselho dc
Política Fazendária (Confaz) foi
convocado ontem extraordinária-

mente pelo ministro da Fazenda,

Paulo Haddad, para decidir na

próxima quarta-feira se os estados

concordam em reduzir de 12%

para 9% o ICMS sobre os carros

de até mil cilindradas (Uno Mille,

Chevette Júnior, Gol Mil, BR 800
c Supermíni, os dois últimos da
Gurgel). O Confaz só se reuniria

dia 25 de março e o governo op-
tou pela reunião extraordinária

porque quer rapidez na decisão

dos governadores. Caso eles apro-

vem a proposta, esses veículos te-

rão uma queda real (descontada a
inflação) de 14,22%, comparan-

do-se com os preços praticados
até a última sexta-feira.

O Diário Oficial da União pu-

blicou ontem o Decreto 755, do

presidente Itamar Franco, que
corta seis pontos percentuais nas

três faixas de IPI de automóveis.

Só com esse corte, a partir tle hoje

os carros de até mil cilindradas já
esíarâo 10,22% mais baratos (o
IPI cai dc 14% para 8%), inde-

pendentemente da redução do
ICMS pelos estados. Pelo decreto

publicado ontem, automóveis que
têm menos de 100 HP têm rcdti-

ção de 9,75% em seus preços fi-
nais (IPI desce de 31 % para 25%)
e os veículos com potência supe-
nora 100 HP caem 9,54% (36%
para 30%). O Confaz, integrado

pelos secretários dc Fazenda dos
eslados. só vai decidir se corta o
ICMS dos automóveis de até mil
cilindradas. o que elevará a
14.22% todas as reduções de im-

postos desse tipo de carro.

Se os governadores concorda-

rem em cortar o ICMS, poderá
haver um aumento de USS 5.6

bilhões no movimento tle merca-

dorias e serviços no país, confor-

me cálculos feitos pelo Ministério

da Indústria e do Comércio. Tam-

bem serào gerados 91 mil empre-

gos.

Haddad quer que estados definam logo a reduçào
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Brasil fabrica automóveis antiquados I Consumidor 8Ó gasiha
se for comprar logoEstudo mostra

que projetos têm
11 anos de idade

Os 

SO meses aprovados para
os consórcios de automó-

veis representam duas gerações de
carros no exterior. Isto porque o
tempo médio de produção de um
modelo nos demais paises é de

quatro anos. No Brasil, o mesmo
modelo chega a ser mantido em
linha por até 15 anos. Os dados
constam de estudo publicado no
livro A máquina que mudou o mun-
do, realizado por pesquisadores
do M1T— Massachussets Institu-
te of Technology.

Outras conclusões do estudo,

que comparou a indústria auto-
mobilistica dos principais produ-

tores de automóveis, incluindo o

Brasil, situado cm 12" lugar, sào

dc que o nível de produtividade
aqui é baixo, a qualidade é infe-

rior à média mundial e o nível de

automação na produção também

é baixo.

O professor José Roberto Fer-

ro, da Fundação Getúlio Vargas,

que fez a parte da pesquisa sobre

a indústria brasileira, diz que o
estudo apontou a obsolescência

dos automóveis nacionais. 
"Ele

sào três vezes mais antigos que a
média mundial", afirma, lem-
brando que os carros produzidos
hoje no Japão foram projetados
há três anos. enquanto os fabrica-

dos no Brasil têm desenho de 11

anos atrás.

O professor José Ferro cita o

exemplo do Opala, que era pro-

duzido até o ano passado e que
tinha 20 anos, e do Gol, no mer-
cado há 13 anos. Ele explica que
isso acontece porque o mercado
brasileiro esteve fechado à impor-
tação durante muito tempo, não
havendo portanto concorrência

para as montadoras nacionais.
"Com 

a abertura, a tendência é

que os carros fiquem em produ-
çào por um prazo menor", afir-
ma. acrescentando que este tempo
deve ser reduzido significativa-

mente até 1995.

Duas questões chamaram a
atenção do professor Ferro: o
carro de quatro portas ser mais
aceito do que o de. duas, ao con-
trário do que acontece no Brasil.
e a popularidade do automóveis

hidramáticos. que aqui acaba-
ram sendo associados a deficien-
tes físicos.

Consórcio acha

que 60 meses é

prazo ideal

A 

Associação Brasileira do

Consórcios de Veículos

Automotores divulgou nota on-

tem em que afirma que o prazo
ideal máximo de duração de um

grupo é de 60 meses. A entidade

acha que a extensão para até 80

meses deve ser encarada como

válvula de segurança, devido á

instabilidade econômica. A enti-

dade alerta para a necessidade

dos prazos guardarem relação

com a expectativa de vida útil do

bem que está sendo vendido,
"sob 

pena de se comprometer a

estabilidade financeira dos parti-

cipantes do grupo".

SÃO PAULO — O desconto tle

10% nos preços dos automóveis
— acertado na renovação do

acordo do setor automobilístico

há dez dias — nào representará

grande coisa para o consumidor.

O efeito da redução só beneficiará

as pessoas que puderem comprar

um carro nos próximos cinco a

sete dias. E que as montadoras,

além de demorarem para faturar

os automóveis com os novos valo-

res, já trabalham no cálculo de

novos reajustes, que devem entrar

em vigor entre segunda e quarta
da próxima semana, variáveis de

26% a 30%.

Muitos revendedores apostam
no aumento médio de 26%, mas
não faltam aqueles que apostam

num reajuste acima da expectati-

va inflacionária de fevereiro. 
"As

fábricas tentarão impor alguns

pontos a mais para compensar o
dissídio de abril da categoria me-

talúrgica do ABCD", acredita

Assis Pires, diretor da revenda

GM Pompéia Veículos.

Segundo ele, desde sábado a

montadora passou a faturar com

o desconto de 10% definido na

reunião da câmara setorial. Mas,

desde quinta-feira, a rede de con-

cessionários decidiu bancar essa

reduçào: 
"As 

vendas estavam pa-
radas e não tínhamos mais como

esperar com essa taxa de juro ele-

vada", contou Assis Pires. O.dire-

tor da Pompéia acredita que as

novas tabelas de preços devem ser

anunciadas já na segunda ou ter-

ça-feiras e o índice vai oscilar en-

tre 28% a 30%.
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Montevidéu pode liderar Mercosul
a Assessor do grupo Nutrimental alerta sobre risco de o Rio perder a posição de principal praça financeira

- 0 Rio de

Janeiro que
se cuide ou
•perderá 

para
Montevidéu

a oportunida-

de de tornar-

se a praça fi-
• nanceira do

Mercosul. O

Uruguai —

cujo PIB (cer-
ca de USS 8
•bilhões) é equivalente à metade do

faturamento da Petrobrás — ofere-
¦ 

ce vantagens quase irrecusáveis:

mercado cambial livre, sistema fi-

nanceiro bem desenvolvido, grandes

bancos e, principalmente, um qua-

dro econômico com relativa estabi-

lidade.
"O 

Uruguai é candidato sério.

Mas o Brasil merece, por sua im-

MEBCOSULI
p CAMINHO,.

*kr*L BANERJ À

portância econômica, abrigar o pó-
lo financeiro do Mercosul", argu-

menta o assessor internacional de

finanças do grupo Nutrimental, Ri-

cardo Knoepfelmacher.

Ao contrário de Montevidéu,

ainda falta muito para o Rio tor-

nar-se atraente para bancos e ope-

radoras. Além da instabilidade eco-

nômica que afeta todo o país, a

metrópole enfrenta o êxodo de suas

indústrias e bancos em direção a

São Paulo. 
"Os 

bancos precisam es-

tar perto das indústrias. Querer fa-

zer do Rio um centro financeiro,

acreditando apenas no seu potencial

turístico e desprezando sua ativida-

de industrial, é idéia utópica e sim-

plista. Nova Iorque, por exemplo,

não tem muitas indústrias, mas é o

endereço dos escritórios, das sedes

das empresas", lembra Knoepfel-

macher, que vai participar, no pró-

ximo dia 4, do Encontro Empresa-

rial Banerj-Mercosul, no Rio de

Janeiro.

Um sistema de tributação dife-

rendado do resto do país, no entan-

to, pode servir de alavanca para

erguer o Rio do marasmo financei-

ro, acredita o assessor da Nutrimen-

tal, embore ressalve ser medida de

difícil aplicação. Outra sugestão,

que depende menos das regulamen-

tações do Banco Central, é o invés-

limento em infra-estrutura específi-

ca ( telecomunicações e grandes

centros empresariais).
"O 

Rio está preparado para ser

um centro financeiro eficiente — o

Departamento de Comércio Exte-

rior (Decex), por exemplo, já está

sediado na cidade, e a rede portuá-

ria é outro grande trunfo do Estado.

Só falta impulsioná-lo e torná-lo

mais atraente."

José Kepler

Knoepfelmacher: Montevidéu dispõe hoje de mercado cambial livre

3? •
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Chegou o maior negócio

para você que é em-

presário no Estado do Rio

de Janeiro. É o primeiro

seminário Rio de Janeiro -

Mercosul. A grande

oportunidade de você

ultrapassar todas as

fronteiras e entrar

em contato com novos

parceiros na Argentina,

no Uruguai e no Paraguai.

Um amplo debate sobre

um mercado em potencial

de trocas comerciais e

cooperação em vários

setores de atividades que

vai abordar os seguintes

temas:

O Rio investindo para

ser um grande centro

financeiro do Mercosul.

Integração energética no

mercado regional.

¦Serviços de consultoria

técnica e econômica para

a formação de empre-

sas no Estado com a

participação de capitais e

tecnologia de parceiros do

Mercosul.

I9 SEMINÁRIO

RIO DE JANEIRO

MERCOSUL

Produção de tecnologia

no setor agropecuário.

Complementação e

competição industrial.

Trocas comerciais e

redução gradativa de

tarifas aduaneiras.

H Intercâmbio científico

e tecnológico entre

instituições de pesquisas

localizadas no Rio de

Janeiro e seus congêneres

do Mercosul.

Exposições recípro-

cas de produtos das

indústrias fluminenses e

de outros países do

Mercosul, tanto no Rio

como em Buenos Aires,

Montevidéu e Assunção.

1Q Seminário Rio de

Janeiro - Mercosul. Perder

esse encontro é um mau

negócio.

DIA 4 DE MARÇO

NO RIO OTHON PALACE

DE9hÀS18h.

PROGRAMA

09:00 h - SeisAo solene de abertura
seguida dc:
Palestra: Situação aluai e

perspectivas do MERCOSUL
Hmbaixador Rubens Antônio

Barbosa
Sub-Secretário Geral dc

Assuntos de Integração,
tconômicos e do Comerão
Exterior do Ministério das
¦•.VI.it.ot'.- f.;\te;iure:.

10:1S h - Palestra; Análise da
Evolução do Processo de
Integração e Perspectivas dr
Negócios para as Empresas
Fluminenses.

Prof. Mauro Laviola
Consullor da Associação dc
Comércio Exterior do Brasil -

AEB
11:00 h-Debates
11:30 h - Intervalo para café
11;45 h- Palestra:,Òper.içõw .

financeiras no MERCOSUL
Dr. Ricardo Knoepfelmacher
Assessor Internacional para

Finanças Corporativas da
Nutrimental indústria e Comércio
Alimentos S.A.

12:30 h-Debates
13:00 h-Almoço
14:30 h - Painéis Setoriais

(programa em anexo)
<ff 14:30 h - ExposMo dos

Painelistas
15:45 h - Debates
16:15 h - Conclusões

16:30 h - Intervalo para café
17:00 h - Sessão solene de

encerramento com apresentação
das conclusòes • .

18:00 h - Coquetel . ,

GOVERNO DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO.

PAINEL DE AGRO-INDÜSTR1A:

Coordenador: Tito Bruno Bandeira
Ryff
Secretário Estadual de Agricultura,
Abastecimento e Pesca.
Moderador Benjamim Martinez
Secretário de Política Agrícola do
Ministério da Agricultura.
Abastecimento e Reforma Agrária
e Coordenador do Subgrupo í
do MERCOSUL.

Painelistas: • Edmundo Klolz
Presidente da Associação Brasileira
da Indústria da Alimentação -

ABIA
Carlos Garcia Valtar
Adido Comercial da Embaixada
da Argentina no Brasil

Nelson Veiga:
Diretor de Assuntos Corporativos
do Grupo Paes Mendonça

Victor a Araújo Martins
Presidente da Federação do
Comercio Atacadista do Rio dc

Janeiro

PAINEL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA:

Coordenador: Luiz Alfredo.
Salomão
Deputado Federal

Moderador; Manuel Louzada
Assessor do Secretário Executivo
do Ministério da Ciência e
Tecnologia

Painelistas: • Rudolph Bühler
Secretário Executivo do Instituto
Brasileiro de Siderurgla-IBS

Nelson Brasil de Oliveira
Presidente da Associação Brasileira
das Indústrias de Química Fina -

AB1F1NA
Oito Krause Murguiondo
Assessor da Câmara Argentina da
Indústria Química e Petroquímica

O Lelis Marcos Teixeira
Presidente da Ciferal

Luis Pingueli Rosa
Coordenador do Fórum de Ciência
c Cultura da U.F.R.J.

PAINEL DE INDÚSTRIA TÊXTIL

E DA MODA

Coordenador: César Frolté
Presidente da Companhia de

Desenvolvimento Industrial do

Estado do Rio de Janeiro -

COD1N
Moderador: Mana Luiza Bruni

Secretaria de Política industrial do

Ministério da Ciência c

Tecnologia
Painelistas: • Domingos Mosca

Coordenador da Área
Internacional da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil
Roberto Levacov
Diretor de Marketing da Inega

Jeans
Elizabeth Lellis
Dirctora-Presidente do Linifído

Leslie
Joaquim Fernando Couto Filho
Diretor do Sinditextil

Miguel Angel Caya
Representante do Instituto para ei

Dwarolio de Ia Pequena y
Mediana Empresa de Argentina -

IPYME

PAINEL DE TURISMO

Coordenador: Geraldo Lessa

Presidente da TUR1SRIO
Moderador: Alex Caslaldi Romero

Coordenador do MERCOTUR no

Brasil
Painelistas: • Julio Mariz
Presidente da RIOTUR

Sérgio Nogueira
Presidente da ABAV-R10

Alfredo Rodriguez
Gerente Geral da Aerolíneas

Argentinas para o Brasil
Ângelo Vivaqua
Presidente da AB1H - Associação

Brasileira da Indústria Hoteleira
(oão Luiz Bemes de Souza
Diretor Comercial da VARIG

VAGAS LIMITADAS INFORMAÇÕES TEJLS.: 267-5897 / 247-3581

PROMOÇÃO

JORNAL DO BRASIL

cacau vai
ser
MARLISE ILHESCA

Corrospondonte

Juntos, os países produtores
de cacau só poderão estocar no

máximo 350 mil toneladas do

produto. O volume mundial de

retenção de estoque é determi-

nante para o estabelecimento úa

preço no mercado, hoje bastante

baixo em função de uma super-

produção. Este foi o primeiro re-
sultado concreto da quarta reu-
nião entre países produtores e

consumidores do produto, que
está acontecendo em Genebra

desde a última segunda-feira.

Entretanto, um novo acordo in-

ternacionalestá longe de ser le-

chado. Os maiores obstáculos

são: qual será o preço mínimo da

tonelada e quem vai pagar a con-

Ia pelo financiamento do estoque

a ser mantido pelos produtores.

Integração difícil
0 ministro

da Economia

da Argentina.

Domingo Ca-

vallo, lamen-

tou ontem em

Nova Iorque a

existência de
"divergências"

nas políticas
e c o n ò m i c a s

entre Brasil e

seu pais e ex-

pressou a espe-

rança de que
isio 

"nào 
afete

a integração

regional e o

Mercosul".

Em entrevista

à imprensa ele

disse: 
"Nào 

há

dúvida de que
as políticas
econômicas do

Brasil e cia Ar-

gentina sào di-

ferentes, e isto

não ajuda ao

processo de in-

tesiraçào regio-

nal".

0 processo de reestrutura-

çào de grandes empresas, que

tem marcado a economia dos

Estados Unidos com a redu-

çào do nível de emprego, está

chegando ao Japão. A gigan-

tesca NTT, da área de tcleco-

mtmicaçÕes, está colocando

em marcha um plano que pre-

vê cortes de 30,000 trabalha-

dores até 19% e o fechamento

de 1.300 unidades. A Nissan

também está demitindo 5.000

trabalhadores no rastro da

queda na produção da indús-

tria automobilística.

Salinas adverte
O presidente

mexicano, Car-

los Salinas de

Gorlari. adver-

tiu ontem o go-
verno dos Esta-

dos Unidos que
a demora na

implementação

do Nafta preju-
dicará aos três

sócios. Salinas

ficou irritado

pelo líder de-

mocrata na Cá-

mara dos De-

p u t a d o s,

Richard Ge-

phardt, ter cri-

ticado a parlici-

pação de um

banco oficial

mexicano na

busca de capi-

tais nos Esl a-

dos Unidos e

negou que seu

país esteja inte-

r essa d o em
"roubar 

empre-

gos" dos Esta-

dos Unidos. O

presidente me-

xicano afirmou

que não tolera-

rá violações à

soberania na-

eional.

Clinton criticado
Um mês depois de ter assumi-

do o poder, o presidente ameri-

cano, William Clinton, começa a

ser criticado pela imprensa de

seu país pela falta de uma politi-
ca econômica definida. O jornal
The New York Times, cm edito-

rial. disse que 
"como 

cortesia do

presidente Clinton. a América

tem sua primeira política não-

industrial". 0 jornal afirma que
"é 

fácil ridicularizar a política
industrial", referindo-se às criti-

cas formuladas pelo entào can-

didato ao governo dos Estados

Unidos à política desenvolvida

pelo ex-presidente George Bush.

Light
SwviCM do Elolnododo SA

AVISO N5SPD.T-0C2/S3

TOMADA DE PREÇOS

N?DMT.T-4339-00Q1/33

A LIGHT - Serviços de Eletricidade

S.A. torna público quo receberá na

Av. Marechal Floriano, 168 - Tér-

reo - Rio de daneiro, até às 16:00

horas, do dia 08/03/93, propostas

para remanojamento das linhas do

transmissão subterrâneas a 138 KV

na SEMT-Terminal Sul.

Aviso de Edilal publicado na fnto

gra no D.O.U. e no D.O.E.R.J. dos

dias 19Í 25 e 26/02/93.

Diretoria Técnica
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CALMON, com sucursais

Cartão internacional

O 
presidente do Credicard, Eduardo Brigagão, revelou

que até o final do ano lançará no mercado nacional de

cartões — 
que lidera com 50% dos 8 milhões de clientes —

um cartão internacional de débito. A grande novidade do

cartão, que será associado a bancos nacionais, é que servirá

como dinheiro de plástico, lançando imediatamente, de

qualquer lugar do mundo, o debito na conta do correntista

no Brasil. A vantagem é que o valor da compra será calcula-

do pelo câmbio do dia, livrando o consumidor das varia-

ções do câmbio.

Responsabilidade

Mesmo 110 embalo do Car-

naval 110 Rio, a convite da

Brahma, o consultor Antoni-

nho Marmo Trevisan não con-
seguia esquecer a responsabili-

dade que sua empresa tem pela
frente: dar o veredicto final,
"lutando 

contra o tempo", de

avaliação da Ultrafértil, que
vai a leilão 110 dia 12 de abril.

Será a terceira c última avalia-

çào da estatal, cuja venda foi

suspensa pelo presidente Ita-

mar Franco devido a dúvidas

quanto ao preço mínimo esti-

pulado em USS 202 milhões.

Na folia
O presidente do

Bank of America,

Joel Korn (foto),
mostrou na Marquês

de Sapucaí (Sambo-
dromoj que tem on-

trás preocupações
além de negócios e da
dívida extema brasi-
leira. Desfilou domin-

go e na segunda-feira

estava de novo na

avenida, como diretor

de harmonia da Bei-

ja-Flor de Nilópolis.

Inflação no samba

A lurmu da dure-

ztt. que assistiu ao

desfile das escolas

de samba do Grupo

Especial no elevado

de acesso ao Túnel

Santa Bárbara, de-

baixo de chuva,

ainda teve de pagar
bem mais caro pelo

prazer de saborear

uma cerveja. Ali, os

ambulantes ven-

diam a garrafa a

CrS 30 mil c CrS 35
mil — uma varia-

çào de preço que ia

de acordo com a

cara do freguês.

Também no Terrei-

rào do Samba, área

de 25 mil metros

quadrados ao lado

da Passarela, na

Praça Onze, a cer-

veja era vendida pe-
lo mesmo preço,
mas com direito â

promoção da Rai-

ser. que no final do

segundo dia saía a

CrS 20 mil. Um

Porto atrasado

simples franguinho,

individual mesmo,

estava sendo vendi-

do a CrS 70 mil.

Mas para quem te-
ve acesso ao Sam-
bódromo, pôde
desfrutar de opções
bem mais em conta:

chope a CrS 15 mil

e sanduíches tipo
cheseeburguer a
CrS 25 mil, na bar-
raça da Associação

dos Funcionários

da Riotur.

Os exportadores estão mui-
to aflitos com a demora do

presidente Itamar Franco em
sancionar o projeto de moder-
ni/açâo portuária. O projeto
tinha 15 dias úteis para ser san-
cionado e está chegando na da-
ta-limite e o governo ainda não
se manifestou. A explicação do
Planalto para a demora é que

tiveram de ser feitas alterações

de ordem jurídica para aperfei-

coar o projeto. Os exportado-

res, no entanto, consideram

que as alterações foram peque-
nas c nào justificam o atraso,

incoerente com o discurso do

presidente de modernizar o

pais.

Contenciosos
O presidente da

AE13 (Associação
de Comércio Exlé-

ri o r do Brasil).

Marcos Vinícius

Pratini de Moraes

(foto), dá hoje. cm

Nova Iorque, uma

palestra na Câmara

dc Comércio Bra-

sil-Estados Unidos.

Analisa a questão
da Lei das Patentes

e traça um quadro
tios contenciosos

Nada áv previsões
A ministra do Planejamen-

10. Yeda Crusius, já caminha-

va em direção à pista do Ae-

roporto Salgado Filho, em
Porto Alegre, para voltar a
Brasília, quando ouviu a per-
gunta: 

"Ir 
a inflação dc mar-

ço. ministra, a senhora anis-
ca um índice'.'" Yeda parou,
virou-sc e respondeu: 

"Quem

prever a inflação para um

pra/o de dl) dias poderá levar
um tombo." E seguiu para
embarcar nojatinhoda FAB.

'; 
;

principais entre

Brasil e Estados

Unidos, defendeu-

do uma postura
melhor dos ameri-

canos em relação

ao aço e ao suco dc

laranja. Vai propor
uma solução rápida

para esses conten-

ciosos, que estào

provocando uma

queda no comércio

entre os dois países
nos últimos anos.

Escort mil
A Autola- argentina está

tina antecipou desenvolven-

para setembro do o câmbio
o lançamento que equipnrá
do Escort de o novo mode-
1.000 cilin- Io. Aquele
drsdas, que usado no Es-
deveria che» cort com mo-

gar ao merca- tor 1.6 não
doemdezm- pôde ser
oro. A fábrica adaptado à
da Autolatina nova versão.

» No embalo carna-

valesco esta coluna

atravessou a notícia

na edição de terça-

feira e trocou ontem

por hoje. Na verda-

de, n presidente da

Brahma, Mareei

Hermann Telles, re-

cepcionou no Riu os

convidados do Ca-

niarote n" 1 na se-

gunda-feira.

» A JW Thompson

gravou um comer-

ciai dos chicletes

Adams nas dunas

de Genipabu. em

Natal, que será vei-

culado em 160 pai-
ses. inclusive 110

Brasil. A superpro-

dução de S00 ligu-

rantes custou USS 1

milhão. Segundo o

secretário estadtil

de Turismo. Mário

Roberto Barreto, as

dunas onde foi li!-

mado o comercial

serào lombadas pe-
lo governo do Rio

Grande do Norte.

® Eduardo Fisher,

presidente da Fisher

e Justas, embarcará

para Portugal de-

pois do desfile das

Campeãs, sábado,

no Sambódromo.

Vai num merecido

descanço depois da

maratona do Carna-

vai da Brahma.

9 0 Rio Othon Ho-

tel criou uma gerèn-
cia de qualidade

para inter-relacio-

nar as necessidades

do hotel, dos hós-

pedes e dos servi-

ços. que segundo

seu presidente.
Joào Araújo, é uma

função essencial

numa empresa mo-

derna. Para ocupar

a gerencia foi esco-

lhido o executivo

George Rupp.

© Uma missão de

russos interessados

em importar laran-

jas da agroindústria

Cutrale chegará no

Rio. neste final de

semana.

Créditos do BID e
Bird serão usados

PORTO ALIiGRH — O governo
federal nâo vai deixar os créditos

oferecidos pelos bancos interna-

cionais de fomento sem uso. Vai

depositar as contrapartidas exigi-

das para a liberação de recursos

das carteiras de investimentos do

Bird e do BID, anunciou ontem,

nesta capital, a ministra do Plane-

jamento, Yeda Crusius. Ela viaja,

no início de março, para Washing-

ton, levando os projetos brasilei-

ros para a reunião preparatória de

Hamburgo, no dia 28 de março.
"Os 

créditos dos bancos interna-,

cionais somam

USS 1 bilhão

anuais e não po-
demos deixar esse

dinheiro parado

por lá", observou

Yeda Crusius.

Ela dividiu os

feriados de Car-

naval entre a sua

residência, em

Porto Alegre, e o

seu apartamento,

em Capão da Ca-

noa, litoral norte

gaúcho, analisam

do 180 projetos
brasileiros a se-

rem encaminha-

dos aos bancos internacionais de

fomento. 
"Esses 

projetos priori-
zam a qualidade de vida das pes-
soas. Vào de saneamento básico,

diminuição do Índice de pobreza, e

meio ambiente, às estradas em

precárias condições, motivo de

acidentes constantes". Disse que o

governo federal e os governos de

Minas Gerais e de Sào Paulo estào

dispostos a depositar a contrapar-

tida de 50% e receber dos bancos

internacionais os outros 50% para
a duplicação da rodovia Fernão

Dias. que liga os dois estados.

Habitação — Antes do em-

barque para Brasília, em entrevista

coletiva na sala VIP do aeroporto

Salgado Filho, Yeda Crusius disse

que, em determinados projetos, a

poupança internacional pode che-

gar a até 60% contra 40% da pou-

pança doméstica para a liberação de

recursos dos bancos internacionais.
"O 

certo é que, por decisão do go-
verno Itamar Franco, o pais nào vai

deixar esse crédito sem uso", enfati-

zou.

A ministra do Planejamento

anunciou também que o governo
vai editar um folheto explicativo

às comunidades

para que se inte-

rem, de uma vez,

da política de ha-

bitação, 
"que 

exi-

ge organização e

definição dc prio-
ridades pelas pró-

prias comunida-

des. Mas j á

decidimos usar re-

cursos do Fundo

de Desenvolvi-

mento Social para
a conclusão de.

conjuntos habita-

cionais que estào

com 90% de suas

obras prontas".
Disse que tào logo o Congresso

Nacional vote o orçamento públi-
co, o governo vai colocar em prá-
tica a sua política de habitação,
"que 

reserva de 3% a 4% do orça-

mento para o conceito habitação".

E 20% da arrecadação do IPMF,

tào logo seja regulamentado, se-

rào aplicados na habitação.

Sobre o nome da nova moeda,

lembrou que ele precisa ser forte.
"Esse 

conceito deve estar presente
no nome. Mas isso é atributo da

Fazenda. A reforma monetária terá

que acontecer até por uma questão
de espaço nas calculadoras."

O MILAGRE
ORIENTAL
DO COURO

Yeda Crusius: contrapartida

O que fazer com aquele casaco tão caro de couro,
camurça ou pele, antigo e desbotado?

A resposta só Keiko Sekito sabe. Uma técnica japonesa,
que aprendeu com a mãe e trouxe para o Brasil. Ela dirige
a única casa especializada em reformar, recuperar, limpar,
ajustar, atualizar modelagens ultrapassadas, conservar e
adaptar roupas de couro, camurça ou pele.

. confecções (021) 235-7143/235-1787
'BARATA RIBEIRO, 502 Lj. V

BRASÍLIA — A denúncia do de-

putado Pauderney Avelino (PDC-
AM) contra a indústria de artefa-
tos de borracha, que não estaria
respeitando o consumo obrigató-
rio de matéria-prima nacional, é
na verdade um movimento para
suspender a importação de borra-
cha. É esta a advertência do presi-
dente da Associação Nacional da
Indústria de Pneumáticos (Anip),
Cezário Ruiz, para quem o corte
de matéria-prima importada vai

paralizar a produção de pneus ra-
diais. Ele garante que a indústria
de pneumáticos já cumpre o con-
tingenciamento legal, comprando

da indústria nacional 36% da bor-
racha que consome.

"Reconhecemos 
que há um

drama social, com desemprego de
seringueiros na Amazônia, mas
nào se pode impingir a solução
deste quadro ao setor industrial",
argumenta Ruiz. Segundo ele, o

problema é que a produção dos
seringais nativos da Amazônia é
empírica, ultrapassada. 

"Nào 
te-

mos condições de trabalhar cum
um produto tào ruim." dez indús-
trias associadas à Anip compram

a borracha nacional de seringais

em Sào Paulo e Mato Grosso.

BRASÍLIA — Os ministros úd

Planejamento, Yeda Crusius; do

Trabalho, Walter Barelli; e da Ad-

ministraçâo, Luiza Erundina. se

reúnem hoje, pela segunda ve/,

para discutir a reorganização dos

planos dc cargos e salários para as
estatais.

No encontro, o grupo vai ava-

liar as disponibilidades orçamen-

tárias para despesas com pessoal
previstas para este ano. Segundo a
ministra Yeda Crusius. também
será discutida a inclusão, no Siaf

(Sistema Integrado de Adminis-

tração Financeira) despesas que
hoje sào informadas por alguns
órgãos da administração indireta

com atraso.

A discussão dos planos de car-

gos e salários das estatais foi uma

determinação do presidente lia-

mar Franco, que baixou, na sema-

na passada, decreto fixando um

teto para os salários de diretorias e

presidências de empresas do go-
verno e órgãos ligados â adminis-

tração federal.

Pelo decreto, nenhum presiden-
te ou diretor de empresa do gover-
no poderá ganhar mais do que um

ministro (CrS 78 milhões).

outros carros querem ser
quando crescerem.

• Nissan ¦ Explorer ¦ Lumina ¦ Toyota • Mitsubishi >

E outras marcas de novos e usados.

Pagamento emü sem juros
com parcelas fixas, em US$.

Automóveis Importados para Pessoas Arrojadas

SEJA QUAL FOR

O TAMANHO

DA SUA EMPRESA,

VOCÊ TEM UMA

RESPONSABILIDADE

SOCIAL.

OFERECER UMA ASSISTÊNCIA MÉDICA DE QUALIDADE A SEUS FUNCIONÁRIOS

É SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL. NA AMIL VOCÊ ENCONTRA OS MAIS VA-

RIADOS PLANOS DE SAÚDE QUE SE ADAPTAM PERFEITAMENTE AO TIPO, AO

TAMANHO E AO FORMATO DA SUA EMPRESA. OS SEUS FUNCIONÁRIOS SÀO

O SEU MAIOR PATRIMÔNIO.

PENSE NISSO. LIGUE
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Fiesp vai criar em

6 meses banco para
financiar ii

Josemar Forr/iri

¦ . SÃO PAULO — 0 projeto do Banco da Indústria,

. que está sendo elaborado por uma comissão da Fede-

ração das Indústrias do Estado de Sào Paulo (Fiesp),

.deverá estar concluído dentro de seis meses, quando

então será levado à apreciação da diretoria e apresen-

tado em plenário. A idéia foi lançada pelo presidente

da Fiesp. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, ao assu-

•niir a direção da casa em substituição a Mário-Amato,

no final do ano passado. Segundo o coordenador da

comissão de estudos, Max Schrappe, primeiro vice-

presidente da Fiesp, a instituição deverá funcionar

como um banco de fomento para atender inicialmente

.pequenas e médias empresas, que representam a gran-

eje maioria das indústrias do país. 
"Assim, 

a indústria

paulista tem uma opção a mais." Para Schrappe, o

Banco da Indústria seria como uma volta aos tempos

em que os empréstimos eram feitos diretamente pelo

gerente do banco para os empresários, com juros
baixos e descontos de duplicatas. 

"O 
gerente empresta-

va a empresas da região onde ficava a agência,

pois a medida que estas

se desenvolvessem, a >•

agencia também cresce- &».

. riu", explica. 
"Com 

os 
! "

.juros no patamar de |
- hoje, nào há pequena e _

média indústria,que I

possa buscar financi-
' 
mento,"

A pergunta que
ocorre é de onde viriam

os recursos a serem em-

prestados. O vice-presi-

dente da Fiesp esclare-

ce que estes viriam de CarlüS Morcira Fcrrcira

fontes as mais pulverizadas, principalmente empresas

que possam contribuir com uma visão de longo prazo

em termos dc retorno. Schrappe afirma que o banco,

que poderá funcionar no prédio da própria Fiesp,

deverá ser administrado por profissionais, sem a parti-

cipaçào direta dos empresários da casa.

Associação — Ele diz também que o tipo de

banco a ser criado ainda nào está definido, podendo

ser apenas de fomento, uma instituição aberta ou

múltipla. Nos dois últimos casos, Schrappe não nega a

possibilidade de que seja formada uma joint-venture

com outro banco. 
"Oneremos 

um banco econômico, e

vamos procurar a melhor forma para isso", afirma.

%pV-' 
'"•' !

alterações e CDBs

ficam em 1.640%
Os juros fecharam ontem sem apresentar qual-

quer mudança em relação a sexta-feira. Os CDBs

foram negociados em média a 1.640% ao ano, com

rendimento efetivo de 26,87% nos próximos 32

dias. Às instituições que fecharam com caixa negati-

va o BC doou recursos por um dia a 40,82%.

Aquelas que tiveram sobras de dinheiro, repassa-

ram recursos a 40,80% de overnight. Com esse

balizamento o BC indicou ao mercado que o rendi-

mento bruto dos títulos públicos ficará em torno de

29%. A previsão do mercado é a de que a TR de

março fique em 26.05%, bem próxima da inflação

projetada, entre 26% e 26,5%.

Não houve negócios com dólar no paralelo nas

casas de câmbio do Centro. Na Zona Sul a moeda

foi negociada a Cr$ 20 mil para compra e a CrS 21

mil para venda. O dólar comercial fechou o dia

cotado a CrS 19.364,50 (compra) e a CrS 19.364,50

(venda), depois que o BCfez um leilão de venda da

moeda ao preço médio de CrS 19.364,50.

Bradesco desdobrará

ações e elevará capital
SÃO PAULO — O Bradesco anunciou a convoca-

çào de assembléias ordinária e extraordinária para
deliberar sobre o desdobramento de 100% (split)

das ações da instituição. A idéia é que os acionistas

do Bradesco recebam uma nova ação para cada um

possuída a partir da decisão, a ser tomada em

assembléias a se realizarem no próximo dia 10 de

março.

Outra deliberação a ser tomada nos encontros

será o aumento do capital social do banco de CrS 2

trilhões para CrS 17 trilhões a título de correção

monetária e capitalização, graças à utilização da

reserva de capital da instituição.

As assembléias que vão se realizar no próximo
dia 10 de março vào definir ainda a redução do

atual número de diretores da instituição, já que o

Bradcsco planeja cortar um cargo de diretoria. Com

essa decisão, o estatuto do banco passa a prever um

mínimo de 50 diretores e um máximo de 74.

Os acionistas vào deliberar também sobre a com-

posição dos membros do Conselho de Administra-

çào, eleitos anualmente. Todos os atuais conselhei-

ros deverão ser reeleitos.
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As agências cintoâaa cidade fie'aram vazias do meio-dia as J6h30e algumas até fecharam mais calo

r\ r o

Agencias Bancarias reabrem

mas com movimento pequeno
Procura é fraca no Rio onde cliente tem atendimento rápido

As agências bancárias reabriram

suas portas, ontem, depois de qua-
tro dias e meio de paralisação, por
causa do feriado prolongado de

Carnaval. Nas capitais onde a festa

tem forte apelo popular, como Rio,

Recife e Salvador, o movimento foi

fraco. Mas nas praças com menor

tradição carnavalesca houve grande

procura de clientes. Em cidades co-

mo São Paulo, Curitiba e Belo Ho-

rizonte o aumento no volume de

transações chegou a 30%, segundo

estimativas dos próprios bancos.

No Rio, as agências estiveram

praticamente vazias durante toda a

tarde. Na agência do Banerj da Rua

Barata Ribeiro, em Copacabana,

onde o movimento de correntislas é

normalmente intenso, as filas em

frente aos caixas eram formadas

por no máximo três pessoas. A

maior parte delas para pagamento
de contas vencidas durante o feria-

do, afirmou a gerente Ceiça Fer-

nandes.

Houve também alguns saques

em cadernetas de poupança e em

conta corrente, por parte de pes-
soas que estouraram o orçamento

durante o Carnaval. 
"Mas 

a grande
maioria dos clientes, pessoas física

c jurídicas, deixou as aplicações

programadas até amanhã. Por isso,

a pouca procura por parte dos

clientes nos bancos", explicou Luiz

Alberto Christ, superintendente da

agência do Unibanco na Avenida

Nilo Peçanha, Centro.

Ele ressaltou que mesmo os de-

pósitos de cheques por parle dos

comerciantes, que deveriam ler sido

volumosos, representaram muito

pouco. Fato confirmado, também,

no Bradesco no Largo da Carioca.

Quem gostou desse fraco movi-

mento. foi Maria Aparecida Soares

da Rocha, cliente da agencia Bra-

desço da Rua Santa Clara, cm Co-

pacana, que normalmente costuma

enfrentar longas filas para saber seu

saldo e como estào os rendimentos

de suas aplicações. Ontem, em cin-

co minutos ela tomou conhecimen-

to de todos os números.

BANCO OPEN S A

FUNDO OPEN OE COMMODITÍES
Rentabilidade em Janeiro (5a maior) 28,94%
Rentabilidade nos primeiros 24 dias de Fevereiro 23,63%
Rentabilidade acumulada do início de Janeiro até 24 de Fevereiro 59,41%

RIO

(021) 297-2000
SAO PAULO

(011)239-4111
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JORNAI. DO BRASIL

Itamar vai Supermercado deverá

NEGÓCIOS & FINANÇAS
quinta-feira, 25/2/93 a 5.

BRASÍLIA-O 
presidente Ita-

mar Franco deve sancionar com
vetos, hoje, a lei de modernização
dos portos. Ontem à tarde, ele se
•reuniu com os ministros do Tra-
balho, Walter Barelli, e dos

; Transportes, Alberto Goldman,

para avaliar o projeto de lei apro-
vado pelo Congresso. "Está 

mui-
to difícil decidir, estou examinan-
do", disse o presidente ao chegar
ao Palácio do Planalto no início
da tarde. Os portuários reivindi-
cam vetos aos artigos que tratam
da relação capital/trabalho.

Segundo os dois ministros, que
foram ao Palácio para dirimir as
dúvidas de Itamar, o presidente
está preocupado com o prazo de
implantação do contrato coletivo
de trabalho e do órgão gestor de
mão-de-obra, ambos fixados em
90 dias a partir da sanção. O ór-

gào gestor de mão-de-obra acaba
com o monopólio dos sindicatos
na contratação dos trabalhadores
do porto. 

"Se 
o novo sistema nào

estiver funcionando no prazo de-
terminado, nào está previsto co-
mo porto vai operar", explicou
Barelli. que procurou tranqüilizar
Itamar ao lembrar que as nego-
ciações entre portuários e empre-
sários foram antecipadas e come-

çaram no início do mês. 
"Já

ganhamos 25 dias", afirmou.

são PAULO - Uma manifes-
taçào de vários sindicatos reuniu
ontem, em Santos, centenas de
trabalhadores em frente à sede da

prefeitura, na Praça Maná. No
início da noite, uma assembléia de

.várias categorias, incluindo a de
• servidores públicos ligados á pre-
feitura, decidiria pela paralisação
marcada para todo o dia de hoje.
A intenção do movimento foi pre-
parar a greve, estendendo-a por
toda a cidade, incluindo também
atividades econômicas nào direta-
mente ligadas ao porto.

As manifestações contam com

o aval do Fórum Sindical da Bai-
xada Santista. que reúne em toda
a região 92 sindicatos, e com o
apoio da Comissão Especial de
Vereadores da cidade.

SÃO PAULO — A quatro dias
do fim do mès, os supermercadis-
tas estimam que a alta dos preços
nos supermercados em fevereiro
deverá ser menor do que a de

janeiro. Chegam mesmo a afirmar

que as tabelas que receberam de
seus fornecedores estão, em mé-
dia, até dois pontos percentuais
abaixo da inflação. Março, por
sinal, será um mês favorável para
os consumidores. Temendo queda
nas vendas, comércio e indústria
estarão reunindo forças para rea-
lizar promoções, as quais serão
mais freqüentes entre as marcas
secundárias.

Pesquisa — "A 
carne, que

em janeiro subiu muito acima da
inflação, perto dos 32%, já nào
consegue manter o mesmo ritmo
de aumentos", comenta Wilson
Hiroshi Tanaka, presidente do
Sindicato do Comércio Varejista
de Gêneros Alimentícios do Esta-
do de São Paulo (Sincovaga).

Segundo ele, o mesmo deverá
acontecer com outros produtos
que tiveram comportamento de

preço semelhante, a exemplo do
arroz. 

"Até 
o momento, o arroz

subiu apenas nove a 10% este
mês", informa, citando uma pes-
quisa da sua entidade, que acom-

panha os preços de 560 supermer-
cados da Grande São Paulo.

Ele acredita que o mês apre-

sente uma queda de 3% nas ven-
das em relação a janeiro. Por isso
mesmo, lembra que a indústria
estará mais suscetível a promo-
ções, que poderão chegar a 20%
de descontos nas marcas de me-
nor rotação nas prateleiras.

Tendência — José Roberto
Tambasco, diretor de comerciali-
zação da divisão de supermerca-
dos do grupo Pão de Açúcar, con-
corda com a tendência. "Na

média, os itens de alimentação de-
verão ficar de 2% a 3% abaixo da
inflação de janeiro, que foi de
28%", avalia. "A 

carne, por
exemplo, subiu pouco, depois da
forte alta de janeiro. Aumentou
7,5% nas duas primeiras semanas
deste mês e deverá subir mais 9%
esta semana. Dá bem menos que a
inflação", afirma. Outro item que
deverá ficar abaixo da inflação,
estima o executivo, será o biscoi-
to. 

"A 
média de seus preços deve-

rá acusar um ponto percentual
abaixo da inflação", calcula Tam-
basco.

Já os produtos de higiene, lim-

peza e a linha de papéis deverão
empatar com a inflação, com base
nas tabelas que estão sendo repas-
sadas ao varejo no momento. O
creme dental, por exemplo, teve
aumento de 32%, enquanto o pa-
pel higiênico subiu 27% e os sa-
bonetes tiveram alta de 17%.

Lojas reabrem

d Depois de funcionarem "a

meio vapor" durante o Carna-

vai. alguns supermercados do

Rio reabriram ontem com pro-
dutos em promoção. Até dia 2

de março, algumas ofertas nas
lojas do Zona Sul: carré de por-
co a CrS 38.900 o quilo e ervilha

Jurema (200 g) a CrS 8.900. Em

oferta nas lojas Sendas, o quilo

com promoções
do feijão Joãozinho a CrS 8.890

e a salsicha hot dog Sadia a CrS

31.900 o quilo. A promoção vale

só até hoje. Até sábado, no su-

permercado Paes Mendonça, no

Largo do Machado, maçã Gala

a CrS 17.400 o quilo, iogurte

Batavo (seis unidades), CrS

28.900 e queijo mozarela Santa

Rosa, CrS 59 mil o quilo.

1
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CGC/MF 33.041.260/0001-64
CAPITAL ABERTO

AVISO

natT-rll™? 
Senhores Acionistas que encontram-se na sede social,

o aS? h"?bêl°8nc £f \!rajá 
¦RJ'os documentos a que se refere

ano de Sp^ntfí V™' 
de,105/12/1976. referente ao exercício do

ALOUAKHpLH? tdVa™r°\18 
de fevereiro de 1993. SIMON M.ALOUAN, Presidente do Conselho de Administração.

Avião sobe mais (CrS)*

varig Transbrasil

.í!°^.^./.?.i.(? ,!L152-695 17.122.000 17.164.560

—°^^L~ZZ]^E. '15-2Í4.12Ò 15.259_126"

."!°..P.0..ff?.^!,0.^!° *§'^7'0 9.722.850 9754.403

..^^.ÍÍE^ IlIIIIi^ 8.218.560 8.244.732

.!?.?.!®^f!°™^ ', ,"" 
4.880.503 4.880.503 4.880.503"

' Preços não oficiais, calculados com base nos percentuais divulgados
pelas empresas, para entrar em vigor em 1° de março. Esses reajustes
dependem de aprovação do Departamento de Aviação Civil (DAC)

Passagem aérea sobe
22% na se
NILSON BRANDÃO

A partir da semana que vem eus-
tara mais caro andar dc aviào. Na

próxima segunda-feira, as compa-
nhias aéreas deverào reajustar os

preços das passagens para vôos do-
mestiços em pouco mais de 22%.
Os aumentos já foram enviados ao
Departamento de Aviação Civil

(DAC) para aprovação e. segundo
as empresas, são os seguintes: Va-
rig, 22.5%; Transbrasil, 22,3%; e
Vasp, 22,3%.

O reajuste proposto para a tarifa

da Ponte Aérea Rio-Sào Paulo foi

de 22,3% — as três empresas ope-

ram a rota em sistema de pool. O

DAC deverá autorizar as novas ta-

rifas até amanhã. Desde fevereiro

cs.'

do ano passado, vigora o sistema
de liberação monitorada dos rea-

justes das passagens aéreas. O últi-
mo aumento dos bilhetes, no início
de fevereiro, ficou em 24%.

Com o aumento médio de
22,4% no próximo dia primeiro, o
reajuste acumulado das passagens
este ano passa de 46,8% para
79,6%. Conforme dados divulga-
dos pelas empresas, os aumentos no
ano passado totalizaram
1.330,59% no caso da Varig-
1.347.58% na Transbrasil; è
1.370,07% na Vasp. Na Ponte Aé-
rea, o reajuste no ano ficou em
torno de 1.242%. Já a inflação no
período, medida pelo IGP-M, da
Fundação Getúlio Vargas, foi de
1.174,47%.

Shoppings do
Kio se unem

em liquidação--
Os principais shoppings do

Rio — BarraShopping, Ilha Plaza
Shopping, Madureira Shopping,
NorteShopping, Plaza Shopping^*
Rio Sul — se unem numa iniciati-
va inédita e realizam uma liquida-

çào de verão única em 1993. Esta'
é a primeira vez que os shoppings
de um estado promovem uma li-

quidação simultânea com a mes-
ma estratégia de mídia e campa-
nha publicitária. A Maior
Liquidação que a Cidade já viu é
o tema da promoção, que comer/d
no próximo sábado. A união dos
seis tem como um dos principais
objetivos reforçar a imagem cor-

porativa dos shoppings. A inicia-
tiva proporcionará uma racional)-
zaçào de 40% nos custos, além de
uma concentração muito maior
na mídia.

O maior beneficiado, contudo,
será o público que, durante duas
semanas, terá á disposição, no
Rio e em Niterói, 1.450 lojas eSO

mil vagas/dia de segunda a sába-

dop. das lOh ás 22h, aproveitando ••

a queima de estoques. A campa-

nha, desenvolvida pela Artplan, é
composta por comerciais de rá-
dio, tevê e anúncios de jornal e
começa a ser veiculada hoje. Ao
todo, sào seis filmes diferentes,

cada um gravado em um dos
shoppings.

|»^g»f^m__si^ra

SEUFILMEt
POR TELEFONE
NO CENTRO
Prático, Rápido, Seguro

Pelo Mesmo Preço
Ligue para a loja mais próximade você ou vã pessoalmente

PHOTO UNE 1 HORA

eede ranaovtÁRiÂ fheral sa

d|Pv TF* RFFSA' A

' ' :Jgm™^'3*B***»*Bfc»»»ira*nif-_^ li 
lüiml

Centro: R. Gonçalves Dias, 37
(em frente a Colombo)

Teb.: 242-3248 «221-1935
R. Sete de Setembro, 40 Lj. A

(esq. c/R. da Quitanda)
TeL: 242-1475

Av. Rio Branco, 31 Loja E
Tel.: 263-4617

Copacabana: Av. N. S. Copacabana.
975-LojaA

Tel.: 512-8695
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

SECRETARIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL JUIZ DE FORA - SR 3
AVISO — TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 108/SR 3/93

dVS^^I^^^ 
- Decre'°-Lel 2300'86 d° 21 do novembro
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:
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31.12.92

21.067.208

31.12.91

69.758.761

EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL PELA CORREÇÃO INTEGRAL (a „
PASSIVO

PROVISÕES TÉCNICAS 

SINISTROS A LIQUIDAR 

CONTAS A PAGAR 

DÉBITOS OPERACIONAIS ....

DEPÓSITOS DE TERCEIROS

% SOBRE OS PRÊMIOS GANHOS

(D PRÊMIOS GANHOS "im"!?2 
A",°J9,92

(2) Indice Combinado (Sinistros + 
' 10ao

.0. r. 
De?pasas Comerciais e Administrativas). 107 23 Resultado Parcial (1)-(2)  

„¦%,

(4) Receitas dos investimentos financiados com"'"

_?S.^,0|:.d^l0Pera£ões de seguros 4 6
RESULTADO DA ATIVIDADE

SEGURADORA (*), (3) + (4) (2 6)
(*) Antes de Impostos, Participações e Receitas/Despesas Não Operacionais

(5)

103,2

(3,2)

6,0

ATIVO

DISPONÍVEL 

APLICAÇÕES
Depósitos Bancários a Prazo
Títulos Mobiliários ....
Titulos da Divida Pública"!."!!

CONTAS A RECEBER

CRÉDITOS OPERACIONAIS

DESPESAS ANTECIPAOAS 

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO .

DIFERIDO .........Z.

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE ..

36.627.048
187.273.967

360.127.250

737.389.827

264.714.278

1.558.023

176.860.317

1.785.617.918

145.784.781

6.399.505.864

706.252.466

3.102.713

7.108.861.043

267.981.026

237.612.350
132.949.394

1.012.379.743

218.440.800

24.468.339

206.471.915

2.170.062.328

100.721.356

6.044.521.843

976.306.035

2.653.045

7.023.480.923

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ..

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Capital Social Nacional
Reservas de Capital !....!!!!!
Ações em Tesouraria
Reservas de Reavaliação .!!!!!!!!!!!!!.!!!
Reservas de Lucros

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO ..

31.1292 31.12.91

957.094.801 1.318.312.823

248.531.665 240.488.036

502.816.791 244.623.393

335.099.420 461.871.730

56.777.323 43.587.879

1.143.225.199 990.571.038

418.336.001 339.260.323

1.524.409.138 1.519.109.619

1.512.050.414 1.512.050.414

(530.609.039)
1.805.774.784 1.916.039.245

2.210.072.444 1.698.921.145

6.521.607.741 6.646.120.423

TOTAL DO ATIVO „

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
JOSÉ ERMlRIO DE MORAES FILHO
Vlce-Presidentes
CUDOHO VILLELA
JOSÉ CARLOS MORAES ABREU
OLAVO EGYDIO SETÚBAL

Conselheiros

r?ní. ?£?,?,*- 
AZEVEDO SOARES NETO

GERALDO DIAS DE MOURA OLIVEIRA
LUIZ DE CAMPOS SALLES 

UL'Vt,HA

MAURÍCIO LIBANIO VILLELA
OSVALDO DE CASTRO SANTOS

TOTAL DO PASSIVO .

DIRETORIA

Diretor Presidente
LUIZ DE CAMPOS SALLES

R!r?!?Âe^.i,c„0-Pre8lden,es Executivos
OLAVO EGYDIO SETÚBAL JÚNIOR
PAULO EDUARDO DE FREITAS BOTTI

C.G.C. n! 61.557.039/0001-07

te1faTm?n&aldadeS 
Ü° SG'°r' C'ien'eS' COrre,ores e acionistas P°'° aP™ a°* "ab*.-

(Aprovado na reunião do Consolho do Administração um

(1.752.802.736)

3.340.701.785
349.132.537

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO,

PRÊMIOS EMITIDOS

Prêmios Emitidos Brutos ,, ,-,„.. ,,,..„.
Prêmios Cancelados, Reslltuldos e Cedidos .......""". (1 752 882 V,
PRÊMIOS RETIDOS
Variação .ria Provisão do Prêmios não Ganhos !!!!!!!!!!

PRÊMIOS GANHOS

SINISTROS RETIDOS .'".'"."
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO Z.Z..
RESULTADO BRUTO
Despesas Adminisiiativns
Resultado Financeiro !!!!!!!!!"
Resultado de Equivalência Patnmonial
Outras Receitas Operacionais '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

RESULTADO OPERACIONAL
Outras Recoitas.(Dospesas) Não Oporacionais !!!!!!

LL!f_o2,ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO
IMPOSTO DE RENDA

Provisão para Contribuirão Soei ,i
Provisão para Imposto de Renda !.!!!!!

'(Em CrS mil)

1991

3,689.834.422

(1.914.936.883)

(808.307.297)

966.500.242

(1.089.386.647)
302.524.325
494.648.982

1.112.139

LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ..
Participação dos Administradores

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

719.617.153

(89.927.493)

(76.338.883)

553.350.777

(7.573.204)

4.931.325.654 
'

(1.777.554.795)

3.153.770.859

 
448.1.K8.8B7

3.602.439.746

(1.658.707.899)

(879.943.077)

1.063.788.770

(1.048.084.117)
102.016.092
469.022.291-

10.699.398

597.442.434

(3.487.843)

593.954.591

(27.055.711)

566.898.880

(5.374.859)

QUANTIDADE DE AÇÕES ..

LUCRO POR AÇÂOCr$
33.350.640

16.364,83

40.000.000

14.038,10.

Diretores Executivos
ALFREDO CARLOS DEL BIANCO
CARLOS ROBERTO DE ZOPPA
DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO

Diretores Gerentes
ASTERIO SAMPAIO MIRANDA
CARLOS EDUARDO DL MORI LUPORINI
JOSÉ CARLOS MORAES ABREU FILHO
MICHEL CHOHFI FILHO
MIGUEL JORGE DA SILVA CAMPOS
YUZURU MIYAZAKI

YUZURU MIYAZAKI
Atuário
M.I.B.A Hog. DRT-347

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Praça Alfredo Egydio de Sou.

CRC-RJ-45.917-3 SP-1.584 S

Aranha, 100 - Bloco A - São Paulo

;^—— —_

Para anunciar Cia 
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580-5522 ^*a»»iiIC4iIU» jornal do brasil

Todo dia no seu JB S5r" 
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Por um preço
que eles não têm.

0 SMB oferece todas as vantagens dos

melhores planos de saúde para empresas.

E muitas outras mais.

0 SMB possui a mesma rede de hospitais

e médicos credenciados que os outros. Só que por

um preço bem mais acessível. Além disso, sua

empresa recebe tratamento personalizado

e usufrui da nossa experiência de mais de 10 anos.

O SMB é o melhor investimento que você

pode fazer. Consulte-nos.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Rio (021)516-1339
Brasília (061) 226-9911

Crise não paralisa setor
¦

de celulose
Empresas mantêm expansão apesar da superoferta e queda nos preços mundiais

LIANA MF.LO

As empresas

nacionais de ce-

lulose eslào

operando na

contramão da

crise internado-

nal do mercado.

Enquanto lá fo-

ra o preço da

toneiada do

produto des-

Produção nacional de celulose

Aldo Sani

pencou, aqui os fabricantes estão

dando continuidade a seus projetos
de expansão, alheios à superoferta

de celulose no exterior. Erro de es-

tratégia? Nào. apenas os empresa-

rios do setor garantem que o mer-

cado externo passa por oscilações

de oferta há, no mínimo, 30 anos. E

este é. portanto, apenas mais um

ciclo da crise.
"Nào é nenhuma calamidade",

comentou o diretor-superintenden-

te da Riocel, Aldo Sani, negando

que seja o momento de desmobili-

zar o plano de expansão previsto

para a empresa que espera, em

1995, jogar no mercado 720 mil

toneladas dc celulose (a produção
atual é de 300 mil toneladas). Erro

seria, garante ele, iniciar um plano
de aumento de produção em meio a

uma crise. A diferença agora é que
o intervalo entre a última crise no

setor de celulose e esta diminuiu de

quatro para três anos.

A Cenibra lambem pretende
concluir, cm 1995. seu plano de

expansão: ela planeja duplicar a ca-

Cn.„„D Produçfio Participação ExportaçãoEmpresa {fM^) 
(%) (m|,/ton)

Aracruz Celulose 1.300 53,17 850

Cenibra 380 1J>^__ 297

Monte Dourado 270 11,04 187

Riocel 265 10,84 182

Bahia Sul 230 9,41 100

Parada obrigatória no JB.

JORNAL DO BRASIL
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paridade de produção de 350 mil

toneladas para 700 mil toneladas.

Já a Bahia Sul completou no ano

passado seu plano de crescimento

jogando no mercado mais 500 mil

toneladas. E a Aracruz está come-

morando dois anos de conclusão do

seu projeto de expansão: sua pro-
duçào subiu de 520 mil toneladas

para 1,2 milhão de toneladas do

produto.
Aldo Sani esla convencido de

que ainda existe espaço para se

aprofundar esta crise atual. O preço
da tonelada da celulose no mercado

internacional, por exemplo, ainda

não atingiu o fundo do poço. Ela

despencou dos tradicionais USS

600 para USS 400. quando na últi-

ma crise (de 1985) o produto estava

sendo cotado a USS 320 a tonelada.

E o estoque está oscilando em tor-

no de 2.3 milhões de toneladas, o

que é um volume para 40 dias.

Técnicos da Associação Brasilei-

ra dos Exportadores de Celulose

(Abecel) estão esperando para os

próximos três meses que o mercado

internacional se normalize. É que o

estoque externo está começando a

baixar. Mas, afinal, que motivos

levaram a esta superoferta no mer-

cado internacional?

Primeiro, os Estados Unidos,

que sào o maior produtor interna-

cional, e a Alemanha, estão passan-
do por uma recessão interna pro-
funda, o que levou a uma redução

drástica do consumo de papel.

Segundo, porque os fabricantes

americanos aumentaram a produ-

çào de 2.2 milhões de toneladas

para 2.7 milhões de toneladas de

celulose para compensar a queda de

receita gerada pela redução do con-

sumo interno de papel.
A Aracruz. maior fabricante na-

cional de celulose (53.17% da pro-
duçào), foi a primeira empresa a

iniciar uma adequação de seus ni-

veis internos de estoque com a de-

manda do mercado.

Em comunicado distribuído no

fim da semana passada, os acionis-

tas foram informados que existe
"necessidade de adequar os níveis

de estoque aos de demanda efetiva

do mercado".

Ao interromper temporariamen-

te a produção da fábrica do municí-

pio de Aracruz (ES), a empresa

uniu o útil ao agradável: antecipou

a manutenção da sua fábrica (que
trabalha ininterruptamente) for-

çando uma redução dos atuais ni-

veis de estoque.

Vinhos finos
Depois de exportar 576 mil

caixas do vinho Marcus Ja-

mes para os Estados Unidos,

no ano passado, a Vinícola

Aurora, de Bento Gonçalves

(RS), começou 1993 festejan-

do o acerto de exportação de

mais 800 mil caixas para o

mercado americano. O nego-

cio confirma a expectativa de,

nos próximos cinco anos, co-

locar quatro milhões de cai-

xas de vinhos finos nas prate-
leiras americanas. Até 1997, a

vinícola gaúcha quer exportar

50% de sua produção, do-

brando o faturamento de USS

41 milhões, registrado ano

passado.

Nova revista

Uma nova publicação chega ao

mercado editorial do Rio de Ja-

neiro: a revista Papel & Arte. edi-

tada pela Associação das Empre-

sas Revendedoras de Materiais de

Desenho e Papelaria do Estado do

Rio de Janeiro. A publicação é

bastante diversificada, abordando

desde o lançamentos de produtos
do setor a informações técnicas,

reportagens com profissionais da

área. firmas de artes gráficas, en-

tre outros assuntos.

Roupa íntima
A Du Loren está lançando este

mês o estilo Combinette, dentro da

linha Divino Inspiration. Os mode-

los podem ser usados sob roupas

transparentes e como complemento

de blazers e spencers, sendo confec-

cionada em tecido Lycra 20. carac-

terizado por fios ultra macios. As

cores da nova coleção sào preto,
ocre e laxxgerine, nos tamanhos pe-

quenoe médio.

A Editora Joggi traz para o

Brasil os envelopes com plásti-
co bolha, largamente utiliza-

dos nos Estados Unidos na

substituição dc caixinhas para
remessa de pequenas mercado-

rias. Os envelopes podem ser

encontrados na cadeira de li-

vrarias Globo, no Rio Grande

do Sul e no Rio de Janeiro.

Farinha de trigo

O grupo Pena Branca, terceiro

maior produtor de farinha de trigo

no Brasil, planeja regionalizar sua

fabricação, O Moinho da Luz —

maior unidade do grupo e presente
no mercado carioca desde 192S

relançará, a partir deste mês, a lan-

nha de Irigo Três Coroas.

Acerola

A Naturalis está lançando um

suplemento alimentar rico em vi-

tamina C natural: cápsulas de ace-

rola com rosa silvestre, com mate-

ri as-pri mas importadas dos

Estados Unidos. O produto è

apresentado em embalagens de 40

e 90 cápsulas de 500 mg.

i FOV6 6519 QU|JÍ«

EXAME

Tudo o que você

precisa saber para

poder decidir

A cada quinze dias, a melhor

informação sobre o mundo das

empresas, economia,

administração e política

NESTE MÚlViERO: PÊSÊreilOTpp_SSãlJ^Í_]

» Um risco cada vez mais atual, a concordata

não é necessariamente um passo para a

bancarrota. Ao contrário, ela deve ser vista como

uma chance para repensar os negócios e purgar
erros de gestão. A Cecrisa, de Santa Catarina,

seguiu essa receita e começa afazer o caminho de

volta do inferno

CAPA PÁG. 52

» Pouco transparentes alé para os funcionários
das estatais, os fundos de pensão vinculados

às empresas do governo transformaram-se

muna caixa-preta. Nem o próprio governo

conhece os rombos dessas fundações, muitas

vezes usadas para fins políticos

BRASIL PÁG. 20

o Tóquio, Nova York c São Paulo. As legendárias

lojas de departamentos atravessam dificuldades

por toda a parte. Concordatas, prejuízos e portas

fechadas mostram que elas precisam reciclar-se

para conter os avanços das chamadas lojas

especializadas

MARKETING PÁG. Sil
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É^JoE VOLTA DO

Como a Cecrisa está
saindo do trauma da

concordata, um risco
cada vez mais

atual no pais

A sua EXAME

para depois

do trabalho

VIP
A cada mês, um privilégio dos

leitores de EXAME. Reportagens

exclusivas, perfis de gente
interessante, estilo e bom gosto
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DA BELEZA
Pura John Ciis._I.I_h.c.ib,

(!nnoiÍii;n.',t'iH'i:i;h'inu(lc!(!s

l-:iit<-. miilln'1-i", hoi.iisiMj^H^ ,/'*•.

Nas bancas ou em sua casa*,

pelo telefone (Oli) 823-9100

* O primeiro exemplar lhe vitó enviado trvs a quatro sen

apus a chegada dc seu pedido de assinatura

NESTE NÚMERO:

• O americano John Casablancas está em

lua-de-mel com a vida e o Brasil. Dono da

agência de modelos Elite, empresaria

mulheres tão belas quanto famosas, como

Cindy Craivford _ Linda Evangelista,

fatura 100 milhões de dólares ao ano e esta

se casando com uma brasileira dc 17 anos

capa pág. :i<;

e Emerson Fittipaldi conta em artigo

exclusivo por que Nigel Mansell e a Honda

saíram da Fórmula 1 e que até Alain Prost

c Jean Alesi já namoram a Fórmula Indy

ESPORTE PÁG. VI

» Os desfiles masculinos em Milão revelam

que a moda do inverno de 1994 será

marcada pelas roupas bem comportadas,

pelos tons beges e pela nostalgia dos anos 30

MODA PÁG. I I

o O delegado Nelson Guimarães, que

desbaratou a quadrilha dc seqüestradores

de Abílio Diniz, revela o que aprendeu sobre

a indústria do seqüestro

ENTREVISTA PÁG. S
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Carnaval
sem estilo

Mauro Rasi
critica
a folia
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Nào pode ser vendido separadamente

esteiras e

Amir Haddad vai buscar em Sérgio Porto
o deboche para reviver o hilário 'Febeapá'

ANDREIA CURRY

UDO a ver: Stanislaw Ponte
Preta. Amir Haddad e o
Festival de besteiras que as-

sola o pais í Febeapá). Dessa vez,
o festival — com o Samba do
crioulo doido, as 

"notícias 
ex-

fraordinárias", os comentários
da Tia Zulmira, as irreverências
do primo Mirinho e a irrestrita
opção pela sátira que marcaram
as colunas do Stanislaw na Últi-
ma Hora c no Diário Carioca —

aparece cm versão para teatro,

produzida por Amir c o grupo Tá
, na Rua. O Febeapá revisilado,

com o subtítulo 0 irem lá atrasa-
do ou já passou, abre. na próxima
quarta-feira, a temporada pós-
carnavalesca do Teatro em Dia,
no Centro Cultural Banco do
Brasil. No final do
mes. a peça faz sua es-
tréia ao ar livre, como

parte das comemora-

ções do aniversário da
cidade, e percorre as

praças do Rio, em 30
apresentações banca-
das pela secretaria
municipal de Cultura.

O Febeapá do Tá
ria rua ganhou uma
montagem carnavales-
ca. que tem como pa-
no de fundo um da-

queles blocos de sujo,
repleto de mascara-
dos, confete, serpenti-
na — e humor. Carna-
vai nào é novidade

para Amir Haddad.
um ilos fundadores do
Teatro Oficina. Em
1989 ele mereceu parte
dos créditos na maior

polêmica levada para
a Sapucaí pela Beija-
Flor. Amir foi um dos
responsáveis pelo a-
bre-alas de mendigos.
na apresentação do
enredo Ralos c urubus, larguem
minha fantasia. Agora, vai desfi-
lar tanto na rua como no foyer do

Centro Cultural do Banco elo
Brasil, mobilizando público para
o Festival e ressuscitando as mar-
chinhas populares que fizeram os

carnavais das décadas de 50 e 60.
Coisas como Bloco de sujo. Mc dá

uni dinheiro ai. Com jeito vai. O

cordão dos puxa-sacos, e Práfren-

te Brasil que, se não foi do tempo
de Stanislaw Ponte Preta, tam-
bém tem tudo a ver. Tem também
o Samba do crioulo doido, uma o-
bra-prima em que o autor do Fe-
beapá critica as letras dos antigos
sambas-enredos, que manipula-
vam as informações históricas co-
1110 bem entendiam, num sarapa-
id de fatos, datas e personagens."É um samba profético. Dele ti-
ramos o subtítulo do espetáculo.
O irem lá atrasado ou já passou",
explicou Haddad.

Com pouco mais de uma hora
de duração. Febeapá revisilado

passeia por sete crônicas e muitas
das vinhetas com que Stanislaw
Ponte Preta movimentava suas
colunas no Diário Carioca. Amir
Haddad abusou de sua veia social
e da do cronista ao pinçar o mate-

Flávio Rodrigues

Nascido e criado
em Copacabana,
Sérgio Porto
destilou sua
ironia no
diã-a-dia do Rio,
criando

personagens
inesquecíveis
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Amir vai levar o Febeapá às ruas

rial utilizado na peça (leia quadro
ao lado). Dançam a moral e os
costumes da alta burguesia, as

paranóias dos tempos pós-revo-
luçào; a dupla moral das classes
dominantes, fonte da hipocrisia e
cinismo que ainda se vê por ai. e a
corrupção, a má utilização do di-
nheiro publico e o abuso da boa
fé dos eleitores, característicos
dos políticos.

TVE reprisa
especial sobre
o humorista
TI MAURO TRIMMDlí

USTF ano. Stanislaw Ponte
reta completa 25 anos de mor-

le. uma comemoração que. se ele

pudesse, não deixaria celebrar.
Em sua ausência, a TVE irá repri-
sar no próximo dia 7 de março, ás
22h, o Especial Sérgio Parlo, diri-

gido há 10 anos por Geraldo Ca-
sé. Stanislaw Ponte Preta era o

pseudônimo de Sérgio, um dos
maiores humoristas brasileiros.

Nascido e criado em Copaca-
bana. começou no jornalismo
com Aparicio Torelli. o Barão de
Itararé, no Jornal do Povo. Pri-
meiro foi colunista de cinema e
crítico musical. O humor de Sta-
nislaw só surgiu no início da déca-
da dc 50. Sérgio tornou-se o sério
escritor das novelas A casa demo-
lida e O homem ao lado c Stanis-
law Ponte Preta ficou com o hu-
mor mais corrosivo.

Sérgio criou uma série de per-
sonagens e situações que resu-
miam o cotidiano risível do brasi-
leiro. A Tia Zulmira. que sabia de
ítalo, o primo Altamirando. o es-
croque maconheiro e mulherengo,
o Dr. Data Vênia. Rosamundo e
outros. Mas foi no Febeapá I Fes-
li vai de besteiras que assola o país)

que destilou sua acidez contra a
ignorância e o preconceito dos

pobres e a prepotência e estupidez
dos poderosos. Seus alvos predile-
tos eram os puxa-sacos do golpe
de estado de 1964, os administra-
dores beócios e os salvadores da

pátria em geral.
Além disso, foi um frasista de

gênio, inventor de uma série de
expressões que estão por ai até
hoje. 

"Ou 
nos locupletemos todos

ou restaura-se a moralidade" é
uma delas. 

"Tinha 
tão pouca inti-

midade com a bola que a chama-
va de Vossa Excelência" também
é de sua autoria.

Em seus 45 anos, escreveu cen-
lenas de crônicas de jornal, pro-
gramas de rádio, livros, contraca-

pas de discos, traduziu peças de
teatro, foi letrista e produtor de
shows. Tanta agitação levou o

peito a lhe pregar peças de mau

gosto. Não resistiu ao terceiro
ataque e perdeu a graça em 30 de
setembro de 1968.

Estivesse vivo. Stanislaw teria
muito o que fazer. O Febeapá
continua atual. Hebe Camargo.
num um debate com mulheres de
várias religiões, lascou que 

"todas

acreditam em Deus. É um consen-
soem comum". E. numa mesa-re-
donda na TV sobre a menstrua-

ção, um jogador de futebol
afirmou que 

"quando 
o campo

está molhado, bato uma bolinha
atrás tio gol". Oscar Wilde não
seria mais sutil. E bom lembrar

que estamos apenas em levereiro.
Vem muito mais por aí.

Algumas das pérolas do Stanislaw

D Não sou unia qualquer — A
história de uma grã-fina que
vai a uma noitada no Copaca-
bana Palace. em torno de um
show do Charles Aznavour,
com uma minissaia dessas que
Tia Zulmira chamava de 

"um

fenômeno da elevação dos cos-
lumes". Depois ela lenta pro-
var que 

"não 
era uma qual-

quer", como andaram falando
nas rodas de fofoca e nas col ti-
nas sociais.

D O General tai — É uma
daquelas crônicas de Sérgio
Porto que brilharam nos tem-

pos pós-ditadura. Conta a his-

tória de um sujeito que começa

a ter cada vez mais medo dos

militares, até cultivar uma pa-
ranóia capaz, de o tornar per-
sonagem de situações bastan-

tes hilárias. Como acontece

quando bate á porta de sua

casa um vendedor da General

Electric.

D O inferninho c o Gcrvásio —

Gervásio tinha uma dessas

mulheres "gordas" 
mas 

"com

bastante saúde", que bem fazia

o gênero amélia: não era tlc

sair tlc casa. nem de muita ba-

dalaçào. Alé que os dois fize-

ram 25 anos de casados e Ger-

vasio a convidou para jantar
fora, "em 

Copacabana". O cr-
ro foi ele ter deixado a mulher
escolher o restaurante. Mada-
me Gervásio apontou logo pa-
ra um inferninho. "Vocês 

com-

preendem. né'.1 Mulher-família
tem a maior curiosidade para
saber como é que as outras se
viram." So que, ja na entrada,
o porteiro lascou um 

"boa 
noi-

te. dr. Gervásio", denunciando

que eleja era habitue da casa.

? Diálogo de festas — De fun-

do absolutamente social. Rela-

ta a conversa de dois faxineiros

que voltam para casa tlc ôni-

bus. tlc madrugada, depois de

trabalhar na festa de Nata! dos

patrões. Os dois passam a via-

gem contabilizando os presen-
tes que ganharam durante a

noitada — restos tia festa tios

ricos.

[71 O inferno nacional — É a

história da peregrinação tlc um

defunto brasileiro pelo inferno,

para onde foi mandado depois

tlc ter sido candidato a verea-

dor pelo PTB. de ler trabalha-

do no Instituto da Previdência

Social c tie ler sido amigo dc

Tenório Cavalcanti.
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w Galeria de Arte Ipanema
Desde 1965 fazendo os melhores leilões

ATOR

convidado GUILHERME KARAN

HÉLIO ARY pwopim

UM ESPETÁCULO DE: PAULO CÉSAR COUTINHO

TEATRO OO HOTEL GLÓRBA
Rua do Russel, 632 - Tel : 245-5533/245-5527

DE QUARTA À SÁBADO 21:00hs. DOMINGO 20:00hs.

PREÇO ÚNICO Cr$ 40.000,00

Recebimento tie Pinturas, Pratarias, Porcelanas. Tapetes,
Móveis antigos, Esculturas, Imagens. Marfins. ISrniv.es.

objetos tlc época.

l-nlrc lo.no em contato conosco pelo tel.: (021) _'sn Jns.!
Rua Anilv.il tlc Mendonça. 27 Ipanema- Kio
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.ou/s A^y/e, esta na mostra Viagem a Forli

Os vídeos de 'Forli'
• A Mostra 

'Viagem 
a Forli' cie filmes, resullado

dos ensaios audiovisuais da peça homônima escrita

por Mauro Rasi. entra em sua segunda semana na

próxima segunda-feira, sob o tema As duas Gran-
des Guerras, a Revolução Russa e o nazifascisnw. A

retrospectiva histórica começa com Monsieur

Klein, de Joseph Losey. exibido em lelào no Tea-

tro Copacabana, às 20h. em sessão seguida de
debate com artistas e intelectuais. A partir da

terça, a informativa volta para o seu auditório-se-

de. a Casa da Gávea (Praça Santos Dumont, 116).

A programação inclui Os deuses malditos, de Lu-

chino Visconti; Outubro, de Serguei Eisenstein;

lliroxima, meu amor. de Alain Resnais; Adeus,
meninos, de Louis Malle; e Coronel Recll, de lslván

Szabó, entre outros. Acompanhe dias e horários

no Roteiro.

Afogando em números

Percentagem de ame-

ricanos que alugam pe-
lo menos uma fita de vi-

deo por môs (por faixa

etária):

a. entre 18 e 29 anos: 88%

b. entre 30 e 39 anos: 80%

c. entre 40 e 49 anos: 78%

c. entre 50 e 59 anos: 67%

d. entre 60 e 69 anos: 37%

e. acima de 70 anos: 25%

Cormanmania
Um acordo dc distribuição recém-

selado entre a C1C Vídeo brasileira e o
diretor Rogcr Corman promete lotar
as prateleiras locais com os frutos do
último projeto do rei dos filmes B dos

anos 50/60. Corman, célebre por seu
entusiasmo por filmes rápidos e bara-
tos, voltou as origens de descobridor
de talentos e resolveu produzir um

lote inteiro dc filmes (para o mercado

de vídeo) com diretores e atores ini-

ciantes. Ainda esse ano, o consumidor

brasileiro vai poder avaliar o faro ei-

nematográfico do responsável pelo
empurrãozinho profissional na carrei-

ra dc gente como Coppola, Petcr Fon-

da. Peter Bogdanovich, Dennis Hop-

per e Jack Nicholson. entre outros. O

primeiro pacote de dez títulos chega

as locadoras ainda nesse semestre.

Almirante
O Museu da Ima-

gem e do Som home-
nageia o cantor, com-

positor, dublador. et-

nógrafo, pesquisador
e radialista Almiran-

te (foto) com exposi-

çào de fotos, livros e

partituras a partir do

próximo dia 16. Se vi-

vo. Almirante faria 85

anos no dia 19. A mostra Incrível, fantásti-

co. extraordinário ainda inclui a exibição

do vídeo-doeumentário 60 anos de rádio. A

sessão acontece dia 17. ás IKh. A entrada é

franca.

Curso Intensivo
A diretora Tizuka Yámâsaki ifoto) de-

ve estar estourando dc felicidade. A pro-
cura por uma vaga no curso Realizando

um vídeo de ficçüo, que a cineasta está

ministrando no Conjunto Cultural da

Caixa Econômica Federal (Av. Chile 230,

; 3o atidár). superou as expectativas: apare-

cerain 44 candidatos para uma turma de

apenas 32 cadeiras. Para sorte dos retar-

datários, a professora resolveu abrir uma

- nova turma a partir dos 12 alunos restan-

tes. Os interessados em participar da se-

j gunda classe devem andar rápido. A pri-
meira aula acontece segunda-feira, dia 1°

de março, e vaj até o dia 16, entre 14h e

16h. Maiores informações pelos telefones

262-8152 e 262-5483.
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Vida de solteiro: mais pedido

Top ten' americano

Os dez títulos mais retirados nos

Estados Unidos:

1. Vida dc solteiro

2. Housesilter

3. Síndroinc de Cciim

4. O príncipe das mulheres

5. Jogos patrióticas

6. Querida, eu estiquei o bebê

1, A síranger among us

8. .Máquina mortífera 3

9. Diggstown

10. Soldado universal

HORÓSCOPO CRUZADAS

ÁRIES» 21/03 a 20/04

Pressionado por preo-

cupação, você tenderá

a agir de forma impen- fc

sada e atabalhoada. Modere tais reações e pro-

cure racionalizar tudo o que lhe convier nesta

quinta-leira. A Lua lhe dá forte condicionamento

lavorável ao amor.

TOUH.OO 21/CMa20/0í.

Indicações que falam

de vantagens materiais

importantes em sua ro-

tina. Disposição para o trabalho que exige men-

talmente. No final do dia surgem novas opções

relacionadas aos seus sentimentos. Busque con-

cretizá-las com maior dedicação.

GÊMEOS • 21/05 a 20/06

Hoje os seus interesses

se farão mais fortes

diante de manifestações

de carência de pessoas próximas. Procure se

aproximar dos íntimos, mostrando um pouco mais

de dedicação e entusiasmo diante dos problemas

que lhe forem apresentados.

CÂNCER O 21/06a21/07_

Suas reações se fazem \~~

um quadro muito favorá-

vel no trato pessoal. Is- I

so é importante para que voce mude o rumo de

seus mais imediatos interesses. Busque ficar

alento a compromissos sociais. Vida íntima em dia

positivo. Romantismo.

LEÃO • 22/07 a 22/08

Acuidade mental que

amplia seus dotes de '

raciocínio e determina-

ção. Você. leonino, terá hoje novas possibilidades

profissionais. Isso deve mudar seu estado de âni-

mo, criando condições favoráveis ao seu relacio-

namento mais intimo.

VIRGEM» 23/08 a 22/09

Há hoje uma lorte com-

pensação gerada pelo

posicionamento de Mer-

cúrio. O trabalho, os negócios e seus interesses e

relações a idosos são beneliciados e valorizados

por ações de outras pessoas. Disposição marcante

no amor.
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LIBRA» 23/09 a 22/10

Um quadro benèlico. 
'

com influências fortes L

em relação a dinheiro e L

valores, vai marcar seu dia. Com isso, consoli-

dam-se as ações que tratam da solução de antigas

pendências. Momento em que é possível sua reali-

zação no amor.

ESCORPIÃO* 23/10 a 21/11

Você tem agora maior

disposição para tratar

com interesses imedia- rv— ^—m^. ,

tos. ligados a dinheiro e valores. Persiste a sorte

que o favorece em jogos. Busque mostrar a reali-

dade daquilo que pensa e aspira para seus senti-

mentos.
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SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12

Periodo em que o maior í

destaque em sua rotina f

estará nas associações 

e no trabalho conjunto com outras pessoas. Allora-

mento de dons de sensibilidade muito apurados.

Disposição bastante benéfica em relação a senti-

mentos.

CAPRICÓRNIO© 22/12 a 20/01

Crescem as possibilida-

de de novas opções re-

lacionadas a trabalho.

Disposição lorte para que suas ações se conver-

tam em beneficio imediato. Vida amorosa marcada

por um encontro que terá desdobramentos futuros

importantes.

AQUÁRIO • 21/01 a 19/02

Influência diretamente

pela Lua que transita

por Aries, você tem hoje

aspectos de forte condicionamento favorável em

viagens, documentos, publicidade e na compra e

venda de imóveis. Use de seus dons de discerni-

mento e intuição no amor.

PEIXES» 20/02 a 20/03

Quadro de equilíbrio na [
rotina, com Influências |v ,.--.,-,_,,., .,-. .

fortes sobre assuntos I/^^^^^^^^SlÍÍÍ^
mais imediatos do seu dia-a-dia. Você poaerá,
agora, encontrar a solução de algumas pendên-
cias. Na vida intima, a participação de parentes

ganha nova importância.

QUADRINHOS
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HOniZOHTAIS — 1 — lonômeno fiscal que consiste na

apreonsão do contribuinte peio imposto; encontro de duas

linhas ou superflcios; 9 — divinização íorubana da Terra o

mulher de Obatalá. o Céu; 10 -- espécie de sapo do

Amazonas, o que segundo um nulo se transforma em moco

bonito para seduzir as moças; 12 — extremidade de um

conduto de chaminé, que se liga om ângulo reto ao conduto

vertical, munida tio anteparos que evitam o rotluxo da

fumaça para o interior da chaminé; 13 — antigo navio'

redondo, tanto na forma do casco quanto no velanie, do

grande tamanho, com acastelamentos na proa e na popa,

embarcação mercante de grando lote; 15 — ser humano

representado em uma obra (Je arte. pessoa eminente, 18 -

instrumento musical de sopro, feito de madeira, com palhé-

ta dupla de timbre semelhante ao do clarinete, mas leve*

menle nasal; 19 — cerimônia tradicional de origem oriental

praticada pelos ciganos, para o ritual do casamento; 20 -—

termo injurioso empregado no Evangelho do S. Mateus; 2*1

— dllação. atraso; 27 — instrumento mecânico de precisão,

para medir intervalos de tempo com aproximação de dèci-

mo de segundo ou menos; 28 — governante injusto, cruel'

ou opressor, que abusa de sua autoridade, 2â — cada uma

das pernardas aa enxárcia; cada um dos cabos que agüen-

tam os mastros para a borda; 30 --- a parte do tipo que ¦

imprime, constituída pelo relevo da letra fundido em enla-,

lhe da matriz, e cujo tamanho pode variar dentro da mesma

lorça de corpo: cada um dos luros de qualquer poloame
surdo por onde passa o cabo.

VERTICAIS — 1 — mala cheia de água, trecho de ilorosta

onde a água. após a enchente dos nos, tica por algum

tempo estagnada, pântano dentro da mata; 2 — mulher

muito leia e velha; 3 — a parte mais profunda da psique

receptáculo dos impulsos instintivos, dominados pelo prin-
cipio do prazer e pelo doseio impulsivo: 4 — estrutura

tubular, com paredes bem delimitadas, que da passagem,

de acordo com o aparelho ou sistema a que pertença, a

matònas diversas, cada uma das oscilações com que se

movimenta o turibulo para incensar; 5 — paraíso; 6 — que

não tem vergonha; falto de adorno, de enfeite natural; 7 -¦¦-

antigo Instrumento de suplício usado em parte da Ásia,

formado por uma tábua com furos onde se prendiam a

cabeça e as mãos dos condenados; concentração de hidro-

xidos de ferro na superfície do solo sob a forma de

concreções, e que as vezes constitui bom minério de ferro;

8 — qualquer sulfato duplo de um metal trivalente (alumi-
nio. cromo, ferro) e de um metal alcalmo ou de nmõnio;

cada um dos dois sulfatos duplos de alumínio, cristalinos,

isomorfos. mcolores ou brancos, de gosto adstringente, 11

--- pedra tosca, calhau; 14 — cantor ou poeta religioso ou

opico da antiga Grc-oa pnncipaimonie do grupo dos que

antecedei am Homero; 16 — sarau em que cantavam pes-

soas reais; antigo vestuário de senhora; 17 —- árabe,

mouro, maometano (os órgãos eram descendentes de

Agar segundo a tradição judaica); 21 — tendência da alma

para se apegar aos objetos, relações ilícitas, comercio

amoroso; 22 — aberração de um sistema óptico em que a

imagem de uma fonte pontual, situada lora do eixo óptico,

tem a aparência de um pequeno cometa, insensibilidade.

Indiferença: 23 — armadilha, em torma de alçapão, para

apanhar pequenos animais e aves; 24 — bens quo as

freiras levavam para o convento; 25 — coroa de tora!

erigida sobre um pilar vulcânico, e que aparece ã feição de

uma ilha muito rasa encerrando uma lagoa; 26 — vasilha

feita do endocarpo do coco-da-baia, no qual se embebe,

perto da boca, um cabo torneado; dança popular de roda,

originaria de Alagoas, e acompanhada de canto e percus-

são Colaboração de J. CANHOTO • Rio.

CORRESPONDÊNCIA

QOROONHE-TIRA—TEIMAS — Rio — Fico grato pela
colaboração enviada. As referências teitas nestaS CRUZA-

DAS ao Conlrade não são elogios, mas sim a constatação

da inteligência, do prolundo amor ao Charadismo e dò

interesse na sua difusão. Não tenho conhecimento da

reunião na casa do confrade no dia 6 de março. Se for ,

gerai, peço maiores informações para passarmos aos

nossos leitores. Um abraço.

CHARADAS METAMORFOSEADAS

(troca de uma letra)

O PREÇO ó muito caro, para que o fusca volte a ser

labricado; tem quo CUSTAR monos. 5(4)

BORQONHE-TIRA-TEIMAS - Rio

INÜTIL é o político que tem MANIA de dizer que o pais
estã à beira do abismo. 5(5)

ARGOS — CEC — Brasília

Aquele velho AVANÇADO EM ANOS nunca Ia; um

negocio som tor LUCRO. 8(6)

IRMÃ CELLY - CEC - Tijuca

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — acocoradas; cucutiriba, eco; ominar; lu;

omalada; elevadores; ranino; adotar; ifa, dada. airar. ados-

sada: saros; aros. VERTICAIS — aceleradas; cucuiada;

oco: cu: otornana; rimadoras; arilos: dinar; apado; sarassa-

ras; fado: isa.

LOGOGRIFO da IRMÃ CELLY: criatividade. CHARADA

AFERÉTICA: 2. conteste teste"

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4 —

Botafogo - CEP 23.270.070
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Rachuncho
» Preocupada em melhorar a quali-™ dade de vida do cidadão carioca, a

¦"prefeitura já anunciou que passará a
--dividir com o governo estadual obri-
ligações e providências que eram ex-
._:_. usivas dele, encarregando-se da
mk execução de certas tarefas da compe-
'^tência do Estado.
,¦£••• Como, por exemplo, desobstruir o
—"canal do Jardim de Alah para acabar"_ 

de vez com a mortandade de peixes.* *
--•• A secretaria do Meio-Ambiente,
«..-ocupada por Robert D'Ávila, poderá
;;:.mudar de nome.
"- • Para secretaria do Meio a Meio
¦ Ambiente.

¦ ¦ ¦

Nunca mais
Francis Ford Coppola e Robert De

Niro dificilmente voltarão algum dia
ao carnaval no Rio.
9 Irritaram-se com o assédio da im-
prensa e alguns amigos.

Em compensação, voltarão a An-
gra dos Reis, onde passaram a segun-
da-feira recebidos por Leila Amaral
em sua fazenda. * *

Coppola foi mais longe.
Propôs a sua anfitriã alugar-lhe a

propriedade para uma temporada
com a mulher e os filhos.

Quem sabe?
• Dc uma socialite carioca nostálgica
do carnaval de antigamente:

— Quem sabe nessa onda de voltar ao

passado com o fusca não se relança tam-
bem a Rodouro metálica?

• Vem a ser o lança-pcrfumc campeão da
Rhodia.

Integração
Do Mercosul pode-se dizer que

finalmente decolou.

9 Que o diga a festa armada na
terça-feira à noite no
Hippopotamus pelo big-shot
uruguaio 

Ariel Korondi em torno

, de misses, panteras, rainhas e
princesas — gatas em geral — de
Punta dei Este, Mar dei Plata,
Assunção etc.

Nenhuma delas acabou a noite
sozinha.

* * *
Isso é que ó integração!

Sim e não
Palmas para o resul-

tado do desfile das esco-
las de samba que deu a
vitória ao Salgueiro.

Vaias para os nume-
ros que colocaram in-
compreensivelmente a
Mocidade Independeu te
e a Mangueira atrás da
Beija Flor.
e Não deu para enten-
der.

BBB
'Non-stop'

a A Varig está para
inaugurar mais um
vôo direto entre o
Nordeste e a Euro-
pa.
• Fortaleza-Milão.

a ¦ ¦

Samba no pé
Sem inscrever-se, co-

mo sempre fez, em qual-

quer eseola de samba,

Ricardo Amaral garantiu
aos amigos este ano não
sambaria.

© Sambou.
...

© Quando voltava pela
pista da Sapucaí de visi-
tas de cortesia aos cama-
roles do prefeito César
Maia e Boni de Oliveira
Sobrinho, Amaral não
resistiu ao rebolado de
uma gari einqüentona,

que dançava empunhan-
do a vassoura com o gar-
bo de uma porta-bandei-
ra, e caiu com ela no
samba.

BBB

p-B 
a*9 • Popularidade Lembranças

Ronaldo Zanon

Dedo de ouro
Depois do ter des-

coberto e lançado pa-
ra o estrelato Isadora
Ribeiro e Valéria Va-
lença, o mago da TV
Hans Donner já ga-
nhou um apelido dos
invejosos.

O Sargentelli da
Áustria.

¦ BB

Pingue-pongue
» Pingue-pongue na
Sapucaí entre um
repórter e. o
ex-ministro Gustavo
Krause:

Já soube que o
senhor saiu no Galo da
Madrugada fantasiado
de beduino.

Que beduino qual
nada, meu filho,
aquilo era uma
mortalha.

BBB

O governador Antônio Carlos
Magalhães está com o ego do tama-
nho de um bonde.
e Passou mais de quatro horas na
terça-feira à noite no alto de seu
camarote armado no Campo Gran-
de. Salvador, ovacionado e aclama.-
do ininterruptamente por todos os
blocos que passaram a caminho do
ponto final de encontro — a Praça
Castro Alves.

* * *
Só as homenagens dos Filhos de

Ghandi, bloco formado por cinco
mil pessoas, duraram mais de uma
hora.

Pelo menos duas boas
lembranças de sua passa-
gem pelo Rio e Angra o
diretor Francis Ford Cop-

pola levou na bagagem do
volta aos Estados Unidos.

Uma, um video do suas
experiências cariocas e
fluminenses gravado por
ele mesmo com uma câ-
mera de mão.
e Outra, presenteada pelo
amigo e também diretor
Neville D'Almeida, a edi-
ção americana do livro Vi-
va o povo brasileiro, de João
Ubaldo Ribeiro.

Amil
• A jornalista Marilia Gabriela, pre-
sença animadíssima no camarote n°l
nas duas noites de desfile, está com
bala na agulha.
e O próximo entrevistado de seu pro-
grama de TV Cara a cara será Marcelo
Rubens Paiva e depois o ator Chris-
topher Lambert.

* * *
« Em seguida, Marilia colocará no
ar as duas facções da monarquia: os
príncipes D. João Henrique e, D. Ber-t
trand de Orleans e Bragança.
9 Serão ouvidos separadamente e a
edição os juntará no video.

Afe!

No Cíirnu vai, Cecília Noronha

Um leitor desta
coluna convidou
cinco amigos para
almoçar no domingo
de carnaval no
Esplanada Gr ili.
® Quebrou o

policarpo, o liãio e o
petrônio, sendo que
este em dois lugares.

No cheque
especial e no cartão
de crédito.

a Irene Singóry le-
vou ontem um grupo
de amigos para ter-
minar a semana car-
navalesca na ilha dc
Angra.

® Uma das presenças
mais solicitadas do ca-

marote n°l na Sapucaí

era o tre me n dão
Erasmo Carlos.

E uma das mais
bonitas, Maria de
Fátima Priolli.

O embaixador do
Uruguai e a Sra. Enri-

que Finn assinaram o

ponto no Baile do Mer-

RODA-VIVA
cosul promovido terça-
feira no Hippo.

0 aniversário de
Carlos Verdeja, Ma-
riza ao lado, foi feste-
jado na terça-feira
por um grupo de ami-
gos com um late lunch
no Antiquarius.

0 empresário Mauro
Taubman será a capa
da próxima edição da
revista Trip, integral-
mente dedicada ao Rio.

Esperado em Bra-
sília na semana que
vem o embaixador
Paulo Tarso Flecha
de Lima.

• E o Ita do Norte
do Fernando Va-
nucei na narração
do desfile do Sal-
gueiro, hem?

« Passa pelo litoral
de Minas.

Movimentadíssimo o

pieadinho que reuniu
na terça-feira um
mundo de gente no Ko-
ka's, de Itaipava.

® No almoço do Da
Bambrini, ontem,
Mitze e Renato Bon-
jean, Renata e Fer-
nando Barrozo c Ma-
riano Marcondes
Ferraz (o tio).

O deputado e Sra.
Francisco Dornellcs

passaram o carnaval
descansando no Club
Med de Rio das Pedras,
em Mangaratil>a.

e O ex-prefeito de Campos An-
thony Garotinho construiu toda a
sua base política em cima de um
programa de rádio à Ia Cidinha
Campos transmitido para todo o
Norte fluminense.

O rádio não só o elegeu como
permitiu-lhe fazer o sou sucessor.. *
«Muito em breve, Garotinho esta-
rá de volta ao microfone.
« Desta vez numa rádio no Rio e de.
olho na escolha do candidato do
PDT ao próximo governo fluminen-
se.

* *
Disputará a candidatura no

partido com o ex-prefeito de Niterói
Jorge Roberto Silveira.

• Mudou de uns tempos

para cá a preferência alcoó-
lica do ex-presidente Ver-
nando Collor.
© Saiu o scotch Logan e
entrou o -Jack Daniel's.

Via fax
© Em Nova Iorq u c,
acompanhando de perto a
recuperação de D. Neuza,
o governador Leonel Uri-
zola não deixou de elabo-
rar ele mesmo a relação
dos presentes a seu cama-
rote na Marquês dc Sapu-
caí.

© Convidados, mesmo,
não havia.

© Brizola, que cedeu 40%
das vagas do camarote à
Assembléia Legislativa,

preferiu ocupar as outras
0(1%, via fax, apenas com
os pedidos recebidos.

Escolta
» Um dos tamborinistas du batoria quo marcou
o desfilo (lu Estácio de !Sá atende pelo nome dc
Júnior.
» Vem a ser filho do Capitão Guimarães.
• Desfilou escoltado por três possantes segu-
ranças.

a Engana-se quem acha
que o carnaval carioca
acabou.

e A Beija Flor, apesar
de sua colocação, promo-
verá amanhã no Scala —
onde ensaiou todas as
sextas-feiras nos últimos
quatro meses — o Baile
da Ressaca.
© O nome corto para o
baile corto.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter
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LJAIteraçõos de última hora na programação publicada nesta
soçâo güo do responsabilidade, dos organizadores dos eventos.

CINEMA
ESTREIA

*•
nAo quero falar sobre isso agora —

De Mauro Farias. Com Evandro Mesquita, Eliana

, Fonseca, Marisa Orth, Silvia Pfeiffor o Monique

Lafond. Largo do Machado 2 (Largo do Macha-

do, 29 — 205-6842): 14h30,16ti20,18hl0, 20h,

21hB0. Copacabana (Av. Copacabana, 801 —

255-0953): 16h, 17liB0. 19h40, 21h30. Bruni

Tijuca (Rua Condo de Bondm, 370 — 254-

8975): 15h. 17h, 19h. 21 h. Art-Fashion Ma/l I

(Eslrada da Gévoa, 899 — 322-1258): 16h30,

181)20, 20h10,22h. (12 anos).

A trajetória de Daniel em busca da sobrevivência

como artista na cidade do Rio de Janeiro. Brasil/

1991.

QUESTÃO DE HONRA (A fcw good nwn), de

Rob Reiner. Com Jack Nicholson, Tom Cruise,

Demi Moore o Kovin Pollak. Art-Copacabana (Av.

Copacabana, 759 — 235-4896), Star-lpanema

(Rua Visconde de Pirajà. 371 — 521 -4690). Ari-

Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-

1258), Hin-Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52

— 274-4532): 14h30, 17h, 19h30, 22h, Estoçáo

Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-

4653): 14h, 161.30, 19h, ?1h30. Art-Casashop-

plng 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-

0746), Art-Ti/uoa (Rua Conde de Bonfim, 406 —

254-9578), Art-Madureira I (Shopping Center

de Madureira — 380-1827). Art-Plaza l (Rua XV

de novombro, 8 — 718-6769): 16h, 18h30, 21 h

Patim (Praça Floriano, 45 — 220-3135): 13h,

15h30. 18h, 20h45. Sáb. e dom,, a partir de

15h30. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —

281-3628): 15h30, 18h, 20h45. Windsor (Rua

Coronel Moreira César. 26 — 717-6289). Campo

Grande (Rua Campo Grande. 880 — 394-4452):

13h30,16h. 181.30, 21 h. (12 anos).

Advogado da Marinha tenta provar a verdade du-

rame um julgamento militar, em que pretende

inocentar dois marujos e incriminar um oficial

superior. Baseado na peça de Aoron Sorkin. EUA/

1992.

CHAPLIN (Cliaplin). de Richard Attenborough.

Com Robert Downey Jr., Geraldine Chaplin, Dan

Aykroyd o Kevin Kline. Star-Copacabana (Rua
Barara Ribeiro. 502/C — 256-4588): 14h, 16h30,

19h. 21h30. Estação Botaiogo/Sa/a-1 (Rua Vo-

luntáriosda Pátria. 88 —537-1112): 14h, 16h30,

19h, 21h30. Art-Méicr (Rua Silva Rabelo, 20 -

249-4544): 15h30,16h, 20h30, Art-Fashion Mall

3 (Eslrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h,

16h40, 19h20. 22h. Art-Casashopping 3 (Av.

Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746), Art-Ma-

durcira 2 (Shopping Center de Madureira — 390-

1827). Art-Plaza 2 (Rua XV de novembio, 8 —

718 6769): 15h40,18h20, 21 h. (Livre).

A narrativa é conduzida pelas perguntas do editor

George Hayden, que encoraja Chaplin a rever

pontos obscuros de sua autobiografia, EUA/

1992.

O HOIVIEM DA CALIFÓRNIA (Califórnia man),

de Les Mayfield. Com Sean Astin. Brendan Ra-

ser, Pauly Shore tt Megan Waid. Palácio-J (Rua

do Passeio, 40 — 240-6541): 14h, 15h40,

17h20, 19h. 20I.40. De dom. a 3", a partir de

15h40. São Luiz-2 (Rua do Catete, 307 — 285

2296): 14h40. 16h20, 18h. 19h40, 21h20. le-

bion-1 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239 5048):

14h60. 16h30, 18h10, 19h50, 21h30. América

(Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246):

14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21 h, Madureira-3

(Ruo Joáo Vicente, 15 — 593-2146), Ilha Plaza-

1 (Av. Maestro Paulo e Silva, 400/158). Norte

Shopping-2 (Av. Suburbana, 5474 — 592-

9430). Contrai (flua Visconde do Rio Branco,

465 — 717-0367): 14h20, 16h, 17h40. 19h20,

21 h. Dom., a pariu do 16h. (Livre).

Dois jovens, Davc Morgan e seu amigo Stone,

encontram um homum das cavernas congelado

ao tazorem escavações no quintal de casa, EUA/

1992.

CÓDIGO DE HONRA (School lies), dü Robort

7

•\ r^" rjpfef l

Z-ÊÊÈSm WÈkÀ

Jack Nicholson: militar
durão em Questão de honra

Mandei. Com Brendan Fraser, Chris 0'Donnell,

Andrew Lowery e Mott Damon. Metro Boavisla

(Rua do Passeio, 62 — 240-1291): 13h30,

16h30, 17h30, 19h30, 21h30. Condor Copaca-

bana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-

2610), Largo do Machado 1 (Largo do Machado,

29 — 205-6842): 14h, 16h. 18h, 20h, 22h. Le-

blon-2 (Av. Ataulfo do Paiva, 391 — 239-5048),

Barra-2 (Av. das Américas. 4.666 — 325-6487),

Tijuca-2 (Ruo Conde de Bonlim, 422 — 264-

5246), tcarai (Praia de Icarai, 161 — 717-0120):

15h30, 1 7h30, 19h30, 21 h30 (Livre).

Após um incidente, os alunos se vêem obrigados a

decidir se obedecem ou não ao código do colégio

que os obriga a delatarem uns aos outros EUA/

1992.

PASSAGEIRO 57 (Passenyer 57). de Kevin
Hooks. Com John Cutter e Charles Rano. Roxy-1

(Av. Copacabana, 945 - 2366245), São Luiz-1

(Rua do Catete, 307 — 285-2296), Barra-3 (Av.
das Américas, 4.666 — 325-6487): 141.60.
16h30.18h10,19h50. 21h30. Odeon (Praça Ma-
hotma Gandhi. 2 — 220-3835): 2' e 3-. às
151.40, 17h20, 19h, 20h4O. 4" e 5". a partir de
14h. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54
— 450-1338). Ilha Plaza-2 (Av. Maestro Paulo e
Silva, 400/158). Norte Shopping I (Av Subur-
bana. 5,474 — 592-9430), Olatia (Rua Uranos.

1.474 — 230 2660), Niterói (Rua Visconde do
Rio Branco. 375 — 719-9322): 15h30. 17h10,

18h50. 20h30. Carioca (Rua Conde de Bonfim,

338 — 228-8178): 2' a 3. às 16h. 17h40.

19h20. 21 h. 4" e 5", a partir de 14h20. (12 anos).

Um perigoso terrorista e um perito em anti-terro-
rismo encontram-se no mesmo avião, da inteli-

gencia dos dois depende o destino do vôo para
Los Angeles EUA/1992.

A REVOLTA DOS BRINQUEDOS (Toys). Barry

Levinson. Com Robm Williams. Michael Gambon,

Joan Cusack e Robin Wriqht. Roxy-2 (Av, Copa-

cabana, 945 — 236-6245): 15h, 17h10. 19h20.

21h30. Opera-1 (Praia de Bototogo. 340 — 552-

4945): 17h. 19h. 21h. Tr/tica-1 (Rua Conde de

Bonfim. 422 — 264-5246). Center (Rua Coionel

Moreira César. 265 — 711 -6909): 16H10, 18h20.

20h30, (Livre).

A história trata da luta de Leslie para, após a morte

do pai, recuperar a fábrica de brinquedos da

família, EUA/1992

CONTINUAÇÃO

Borcsok, Péter Andorai e Eva Korokos. Estação

Botafogo/Sala-3 (Rua Voluntários da Pátria, 88

537-1112): 15h. 16h40, 18h20, 20h, 21h40.

(12 anos).

Duos garotas trabalham como profossoras do rus-

so, mas perdem seus empregos quando o ensino

da língua deixo de sor obrigatório e precisam

descobrir outras maneiras para sobreviver. Hun-

gria/1991.

A DUPLA VIDA DE VÉRONIQUE (La tloub/e

vie do Véronique), do Ktzyszlof Kiuslowski, Com

Irene Jacob, Philippo Voltor, Cluudo Duneton o

Wlodyolow Kowalski. Novo Jóia (Av. Copacaba-

na, 680): 16h30,17h20,19h10, 21h. (12anos).

Duas mulheres — uma polonosa o a outra francesa

embora não se conhoçam tôm muitos pontos

em comum e, quando uma dolas morre, a outra

sente uma inexplicável vontade de saber tudo

sobre sua sósia. Fronço/Polônia/Noruego/1991.

• ••
O SUCESSO A QUALQUER PREÇO (Olcn-

garry Glen Ross). de Jamos Foloy. Com Al Paci-

no. Jack Lemmon, Ed Harris, Alac Balwin, Alan

Arkin e Kovin Spacey. Estação Cinema-1 (Av.

Prado Júnior, 281 — 541 -2189): 16h, 18h, 20h,

22h. Club Cinema-1 (Rua Coronel Moieira César,

211/153): 14h, 16h20, 18h40, 21 h. Arl-Casas-

hopping 1 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-

0746): 17h30.19h20, 21 h10. (14 anos)

A história faz uma parábola da vida na sociedade

americana dos anos noventa, í mostra a euforia e

a tragédia de quem pertence a esse mundo.

VEM DANÇAR COMIGO (Strictly Ba/lrnom). de

Baz Luhrmann. Com Paul Mercúrio, Taro Morico,

Bill Hunter o Barry Otto. Roxy-3 (Av Copacaba-

na, 945 - 236-6245): 14h10. 16h. 17hb0.

19h40, 21 h30. (Livro).

DRÁCULA DE BRAM STOKER (Bram Stoker'.

Drácula). de Francis Ford Coppola. Com Gary

Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins o Kea-

nu Reeves, Art-Fashion Ma/l 4 (Estrada da Gávea.

899 - 322-1258): 19h50, 22h10. Niterói Shop-

ping-2 (Rua da Conceição. 188/324 — 717-

9655): 14h, 16h20, 18h40, 21 h, (14 anos).

LEOLO (Leolo). de Jean-Claude Lauzon. Com

Maxime Collin, Ginette Reno, Julien Guiomar e

Pierre Borgoutt. Estação Botafogo /Sala-?. (Hun
Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112) 19h45.

21h45. OOanos).

OS IMPERDOÁVEIS (Unlorqivcn). de Clint

Eastwood, Com Clint Eastwood, Gene Hackman,

Morgan Freeman e Richard Harris. Veneza (Av.

Pasteur, 184 - 295-8349): 16h20. 18h40. 21 h.

(12 anos)

A PRISIONEIRA DO AMOR (The bridge), de

Syd Macartney. Com Saskia Reeves, David OH...-

ro, Anthony Higgins e Joss Ackland Estação

Botatogo/Sala-2 (Rua Voluntários da Pátrio. SS
— 537-1112): 15h45. Art-Fashion Mall4 (Esira-
da da Gávea, 899 — 322-1258): 1bh50, 171.50

(14 anos).

SIMPLES DESEJO (Simple men), de Hal Hor-

tley. Com Robert Burke. William Sane, Komn

Sillas e Martin Donovan Estação BotatogolS.ila-

2 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-, 112):

I7h45, (10 anos).

QUERIDA, EU ESTIQUEI O BEBÊ (Honey. I
1,/ew up the kid). do Randal Kluiser Com Rick
Moranis, Mareia Strassman, Robert Olivori. Da-
niel Shalikar, Joslrua Shalikar. Star-São Gonçalo

(Hua Dr. Nilo Peçanha, 56/70 - 713 4048)
15h, 17h, 19h, 21 h. (Livro).

ESOUECERAM DE MIM 2 — PERDIDO EM

NOVA IORQUE (Home alone 2 - lost in New

York), de Chris Columbus Com Macaulay Culkin,

Joe Posei, Doniel Stern e John Heard Rlcamar

(Av. Copacabana, 360 - 255 4491) 14h30,

O GUARDA-COSTAS (The Bodyguard). de

Mick Jackson. Com Kovin Costner e Wlutnuy

Houston. Barro-1 (Av. das Américas, 4.666 —

325-6487): 14h, 16h20, 18h40, 21 h. Madureira-

I (Ruo Dagmar da Fonsoca, 54 — 450-1338):

14h. 16h20,18h40. 21 h. Dom., a partir de 16h20.

(12 anos)

CORPO EM EVIDÊNCIA (Body oievidcnceí.úe.

Uli Edel. Com Madonna o Willem Dafoe. Palácio-

2 (Ruo do Passeio, 40 — 240-6541): 2- o 3". às

15h30, 17h20, 19h10, 21 h. 4" o 5", a partir dn

13h40. Niterói Shopping l (Rua da Conceição,

188/324 — 717-9655): 15h. I7h, 19h, 21 h. (18

1 REAPRESENTAÇAO
••••

O PROCESSO (The trial), de Orson Welles. Com

Anthony Perkins, Orson Wellos, Jeanno Moreau,

Romy Schneider e Elsa Martinelli. Estação Museu

da República (Rua do Catete. 153 — 245-5477):

15h. 19h. (10 anos),

• • • .' ;
TOMATES VERDES FRITOS (Fried green lo-

matoos). de Jon Avnet, Com Mary Stuart Master-

snr. Mary Louiso Parker. Kathy Bates e Jessica

Tandy Picatv-rr (Av. Copacobona, 360 — 255-

4491): 16h50. 19h10, 21 h30. (Livre).

RETORNO A HOWARDS END (Howards end).

de James Ivory. Com Em ma Thompson, Anthony

Hopkins, Vanessa Rengrave e Helena Bonham

Carter. Cineclubti laura Alvim (Av. Vieira Souto.

176 — 267-1647): 18h, 21 h. (Livie)

MARIDOS E ESPOSAS (Husbands and wives),

de Woody Allen. Com Woody Allen, Mio Forrow.

Nick Metropolis, Sydney Pollack e Judy Davis.

Estação Museu da Republica (Rua do Catete, 153
— 245-5477): 17h, 21 h, (14 anos).

SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO (Brasilei-
ro). de Ricardo Pinto e Silva Com Renato Borghi,

Lucinha Lins, Cláudio Mamberti e Renato Con-

soite. Lagoa Drivcin (Av. Borges de Medeiros,

1.426 — 274 7999). 20h, 22h. (Livre).

i EXTRA
HETROSPFCTIVA 92 Um por dia. Hoje: A

ultima tempestade (Prospero's book). de Petoi

Greenaway Com John Gielgud, Michael Clark.

Frlantl Josephson e Isabelle Pasco Cine Art-OFF

(Rua Miguel de Fuos. 9 — 717-8080) 161.20.

18h40. 21 h. (Livro).

MOSTRA

(Livre).

MUDANÇA DE HAUÍTO (Sister act). de Emile

Ardolino. Com Whoopi Goldberg, Maggie Smith,

Kathy Na|imy e Wendy Makkena. Cândido Men-

des (Rua Joana Angélica, 63 —267-7295) 15h.

16h50. 18h40, 20h30, 22h20. (Livro).

FOLIAS DF. ALMODÓVAR -As 161>30 Mota-

dor (Matador), de Pedro Almodóvar, Com As

sumpta Serna, Antônio Bonderas, Macho Marti-

noz e Eva Cobo. Hoje, no CCBB, Rua 1" de

março. 66 - 216 0237. (18anos)

Aprendi* de toureiio confessa ter cometido umo

serie de crimes e é defendido por uma advogada,

que mantém uma estranha e mórbida relação com

seu instrutor, um famoso toureiro que abandonou

as arenas depois de um acidente. Espanha/1986

FOLIAS DE ALMODÓVAR As 181)30: De

salto alto (Tacones lejanos), de Pedro Almodóvar

Com Victoria Abril. Marisa Paredes, Miguel Doso

e Eva Silva Hoje. no CCBB. Rua 1" de maiço, 66
-216 0237 (14onos)

Famosa cantora abandona a filha aos trezo anos o,

quando so reencontram, a filha está casada com o

ex-amante da mãe, mas ele aparece mono e as

duas passam a ser suspeitas do crime Mulhor

diretor, música e atriz (Mansa Paredes) no Fesli-

vai de Gramado Espanha/199?,

I Colações: • ruim * regular * * bom + * tV ótimo * * -k + excelente

.S. TEATRO
ENFIM SÔS — Texto e direção dc Regina Fonte-

nelle. Com Leo Márcio, Paula Rangel e oulros

Teatro Posto 6. Rua Francisco Sá, 51 (287

7496). De 5" a sáb., ás 21h30: dom., às 20h. CrS

50.000 (5a u dom.) e CrS 60,000 (sáb). Até 28 de

fevereiro,

O MERCADOR DE VENEZA - Do William

Shakespeare. Direção de Cláudio Torres Gonzaga.

Com Ednoi Giovunazzi, Andréa Cavalcanti e ou

tros. Teatro Glauce Rocha. Av. Rio Branco, 179

(220-0259). 4", às 18h30; 5" e 6", ás 21 h: sáb.

ás 21 h30 c dom, às 20h30. CrS 80 000 (4J e 5").

CrS 90.000 (6J e dom) e CrS 100.000 (sáb).

Estudantes, funcionários públicos e maiores de

60 anos têm desconto de 50% (4- e 5-) e 30% (6->
a dom). Até dia 28de março.

TURANDOT OU O CONGRESSO DOS INTE-

LECTUAIS — Texto do Bortotd Brecht. Direção

de Aderbal Freiro-Filho. Com Mario Borges e

Raquel lantas. Teatro Glaucio Gil. Praça Cardual

Arcoverdo, s/n" (237-7003). De 3" a sáb.. às 21 h;

dom,, às 20h. CrS 50.000 (3" e 4"). CrS 60 000

{_' e 6") e CrS 80 mil (sáb. e dom.). Moradores

de Copacabana têm 50% dc desconto apresen-

tando compn>o<!iiir de residência Duração: 2h1 5.

Alé dia 14 de março,

AS ALEGRES MULHERES DE WINDSOR -

De William Shakespeare. Direção de Marcos Vo-

gel. Com Adriana Maia, Alexandre Pring e outros.

Jardins do Museu da República, Rua do Catete,

153 (225-4302). De 5-' a dom., às 20h. CrS

50.000 (5- e 6") e CrS 60.000 (sáb. e dom).

Promoção: estudantes c moradores do Catete

(com comprovante) têm 50% de desconto. Se

chover não haverá espetáculo Ingressos a domi-

cilio pelo lei 222-4860. Ató 28 de março

A FILHA DE LÜCIFER — De William Luce. Dire-

ção de Miguel Falabella. Com Cleyde Yáconis.

Casa de Cultural Laura Alvim. Av. Vieira Souto,

176 (247-6946). De 5" a sáb., às 21 h e dom., às

19h. CiS 50 000 (5"). CrS 60.000 (6- e dom). CrS

70000 (sáb.) o CrS 40.000 (classe). Duração:

1h30. Ingressos a domicilio pelo lei 221-0515. A

peça começa rigorossimente no hoiáno e não será

permitida a entrada após o seu inicio.

EPIFANIAS Adaptação da peça Sonho, de A.

Strindberg. Encenação de Moacyi Góes. Com

Leon Góes, Floriano Peixoto 6 outros. Teatro

Villa-Lobos/Espaço 3. Av. Princesa Isabel, 440

(275-6695). De 4a a sáb., às 21 h; dom., às 19h.

CiS 60 000 (4» a 6") o CiS 90.000 (sáb e dom ).

As 4ús e 5's. a classe artística paga CrS 50.000.

Ingiessos a domicilio pelo tel. 6222858. Des-

conto de 50% no estacionamento RioPark. ao

lado do teatro, mediante apresentação do ingres-

so. Duração: 1h15.

SOLTEIRA. CASADA, VIÚVA, DIVORCIADA
De Noemi Marinho, Luiz Arthur Nunes, Maria

Adelaide Amaral e Regiana Antonini. Direção de

Marcelo Saback. Com Lilia Cabral, Teatro Cândi-

do Mendes. Rua Joana Angélica, 63 (267-7295).
De 5" a sáb.. às 21h30, dom., às 19h30. CrS

50.000 (4"). CrS 70.000 (5-, 6- o dom.) e CrS

80.000 (sáb ). Duração: 1 h30.

M30 CONFISSÕES DAS MULHERES DE

TRINTA — Direção de Domingos de Oliveira.

Texto e interpretação de Clarice Niskior, Priscilla

Rozenbaum, Caca Mourthé e Dedina Bernadelli.

Tcatio Ipanema. Rua Prudente de Moraes, 824

(247-9794). De 5J a sáb., às 21h30; dom., às

20h30. CrS 90 000. Ingressos a domicilio pelo tel.

221-0515. Duração: 1h30.

DETALHES TAO PEQUENOS DE NOS DOIS
Texto e direção de Felipe Pinheiro. Com Tânia

Alves e Pedro Paulo Rangel Teatro Princesa isa-

bel. Av. Princesa Isabel, 186 (275 3346). 5" e 6',

às 21h; sáb., às 20h e 22h15; dom., às 18h e

201.15. CrS 80 000 (5" e dom.) e CrS 100.000 (6"
e sáb). Ingressos a dimicílio pelo tel. 221 0515.

Duração: 1h20. Desconto dc 50% no estaciona-

mento RioPark pago na bilheteria do teatro. O

espetáculo começa rigorosamente no hnrãrin

SEGUNDAS INTENÇÕES — De Barry Creyton.
Direção de José Renato. Com Maria Zilda Beth-
lem e Stephsn Nercessian. Teatro da Barra, Av.
Sernambetiba, 3.800 (439 3415). Do 5-' a sáb..
às 21 h; dom,, às 20h. CrS 80.000 (5"). CrS
100.000 (6" edom.) e CrS 120.000 (sáb).

A PARTILHA — Texto e direção de Miguel Fala-

bolla. Com Aríete Salles, Natália do Valle. Su.ana

Vieira Teatro dos Quatro. Rua Marquês de São

Vicente, 52 (274 9895). De 5- a sáb., às 21 h:

dom., às 19h CrS 90.000 (5"). CrS 100.000 (6« e

dom.) e CrS .£0 000 (sáb., feriado e véspera de

f«rindo!

UMA RELAÇÃO TAO DELICADA - De Loleh

Bellon. Direção de William Pereira, Com Irene

Ravache, Regina Braga e Roberto Arduin. Teatro

Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52

(274-9696). De 5" a sáb., ás 21 h; dom. ás

18h30. CrS 80.000 (5« e 6") e CtS 100.000 (sàb o

dom,). Ingressos a domicilio pelo tel 221-0515.

Duração: 1h50.

LUCRÊCIA/O VENENO DOS BORGIA - Tex-

to e direção de Paulo César Coutinho, Com Beth

Goulart. Guilherme Kar3n e outros. Teatro Glória.

Rua do Russol, 632 (245-5527) De 4" a sáb.. às

21 h edom., às 20h. CrS 40.000.

A ENTREVISTA - De Bruno Levinson e Daniel

Herz Dueção de Daniel Herz e Suzanna Krugur

Com os Jovens Atores da Laura Alvim. Teatro

Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824 (247-

9794). 5-1 e 6". às 17h30. O. 40.000. 0 espeta-

culo começa rigorosamente no horário. Até 26 do

fevereiro,

NO CORAÇÃO DO BRASIL - Texto e direção

de Miguel Falabolla. Com Isabela Garcia, R odol-

to 8bttino e outros. Teatro Vanucci, Ruo Marquês

de Sào Vicento, 52/3" (274-7246). Do 4' a 6», às

21h30; sáb., às 20h e 22h: dom., às 19h30. CrS

100.000 (4a a 6-' e dom.) e CrS 120000 (sáb,

feriado e véspera de feriado)

A COMÉDIA DOS ERROS - De William Sha-

kespeare. Direção de Cláudio Torres Gonzaga.

Com Fábio Junqueira, Isolda Cresta e outros.

Teatro Glauce Rocha. Av. Rio Branco, 179 (220-

0259). 4-', ás 21 h: 5'' e 6''. às 181)30, sáb, às 19h

e dom., ás 18h, CrS 60 000 [A-'). CrS 80.000 (5» e

6') o CrS 90.000 (sáb. e dom ). Promoção: estu-

dantes, c/asse. funcionários públicos c maiores de

60 anos tôm desconto de 50% de 4' a 6" e 30%.

sáb e dom. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-

0515 Até dia 28 de marco.

NOVIÇAS REBELDES - De Dan Goggin, Dire-

ção de Wolf Maia. Com Sueli Franco, Totia Mm-

reles e outios. Teatro BarraShopping. Av. das

Américas, 4.666 (325-5844). 5- e 6", às 21 h;

sáb . às 20h e 22h; dom., às 20h CrS 70.000 (5')
e CrS 80.000 (6-' a dom). Ingressos a domicilio

pelo tel. 221-0515. Até 28 de levereiro.

CONFISSÕES DE ADOLESCENTE - Baseado

no diário da atriz Maria Mariana. Adaptação e

direção de Domingos de Oliveira. Com Maria

Mariana. Caiol Machado e outros. Teatro Casa

Grande. Av. Afrànio de Melo Franco, 290 (239-

4045), De 4J a 6" e dom , às 19h; sáb., às 20h.

CiS 80 000 (4» e 5") e CrS 90.000 <6" a dom).

Ingressos a domicilio pelo tel- 221-0515. Dura-

çào:1h15.

COMO ENCHER UM BIQUÍNI SELVAGEM -

Texto e direção do Miguel Falabella Com Cláudia

Gimenez. Teatro Casa Grande. Av. Afrànio de

Melo Franco, 290 (239-4046). De 4-' a 6" e dom.,

às 21h30 e sáb.. às 22h30. CrS 90.000 (4J e 5»),

CrS 100 000 (6" e dom.) o CrS 120.000 (sàb,

feriado e véspera de feriado). Ingressos a domici-

lio pelo tel. 221-0515. O espetáculo começa rigo-

rosamente no horário e não será permitida a en-

trada apôs o seu inicio.

CORAÇÕES DESESPERADOS - De Flávio de

Souza. Direção de Jorge Fernando. Com Ary

Fontoura, Cristina Pereira e Leandro Ribeiro. Tea-

tro de Arena. Rua Siqueira Campos, 123/sobrelo-

ja (235-5348) De 4" a sáb., ás 21h30: dom., ás

20h. CrS 60 000 (4-), CrS 80.000 (5a, 6" e dom.)

e CrS 100.000 (sáb). Promoção: ás 6's, estudan-

tes e pessoas com mais de 60 anos têm 20% de

desconto. Até 28 de fevereiro.

BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMICILIO)
— Texto e interpretação de Raul de Orof.no

Direção de Irene Ravache. Telefone para contato

286-8990 Duração: 1h.

Três histórias que acontecem num consultório de

psicanálise, onde o analista é a platéia.

*T SHOW 1

Divulgação/ Guga Melgar

PERY RIBEIRO/TAMBORES DA PAZ - De 4-

a sáb., às 23h30. Mistura Fina, Av. Borges de

Medeiros, 3.207 (266-5844). Couvert a CrS

90 000 (4" e 5") e CrS 120,000 (6» e sáb).

Consumação a CrS 50,000 Até 27 de levereiro.

GUIDO BRUNINI/PECADO NOVO - Do 5» a

sáb., às 21 h. Mistura Fina, Av. Borges de Medei-

ros, 3 207 (266-5844). Couvert a 80 000 (5") e

CrS 100.000 (6ü e sáb): consumação a CrS

50.000. Ató 27 de fevereiro.

GOLDEN BOYS - De 4- a sáb.. às 23h, dom . às

19h Pcople. Av. Bartolomeu Mure, 370 (294-
0547) Converta CrS 75.000 (4J, 5" edom ) e CrS

110 000 (6J e sáb); consumação a CiS 40 000

(4J, 5" o dom) e CiS 50.000 (6-' e sáb). Ató 28

de fevereiro.

DAI.MO CASTFLO/CABEÇA DA NOITE — De

4- a sáb., às 23h. Vinícius. Av. Vmicius de Mo-

laes, 39 (287-1497). Couvert a CrS 50 000 (4' e

5") e CrS 70.000 (6" o sáb,). Até 27 de fevereiro.

CARLINHOS VERGUEIRO - O cantor interpre-

ta Nelson Cavaquinho e Adoniran Barbosa. Do 5'

a sáb.. às 23h; dom., às 22h. Gula Bar. Av. Delfim

Moieira, 630. Reservas pelo tel. 259 5212, Cou-

vert a CiS 70.000 (5" e dom ) e CrS 80.000 (6' e

sáb). Consumação a CiS 40.000. Até 28 de leve-

reiro.

MARISA GATA MANSA/UM TRIBUTO A

DOLORES DURAN — Participação do baixista

Marcelo Mariano. 4J e 5". às 221)30, _¦• e sáb . às

23h. Au Bar. Av Epitácio Pessoa, 864 (259-
1041). Couvert a CrS 80 000 (4- e 5») e CrS

100 000 (6" e sáb ). Consumação a CrS 60 000

Até 6 de março.

BADEN POWELL — De 5» a dom., ás 22h, Rio

Jazz Club, Rua Gustavo Sampaio, s/n" (541-

9046), Couvert a CrS 70.000 (5J e dom.) e

90 000 (6'' e sáb ); consumação a CrS 35.000 (5'

e dom.) e CrS 40.000 (6J e sáb.). Até 28 de

fevereiro

CLAUDIA RAIA/NAO FUJA DA RAIA - Texto

de Sílvio de Abreu Coreografia de Olenka Raia

Direção de Jorge Fernando. Atores convidados:

Eduardo Martini e Rubem Gabira e bailarinos.

Teatro Ginástico. Av. Graça Aranha, 187 (220-

8394/240-2526). De 5" a sáb., às 21h; dom,, às

19h. CrS 70.000 (5J). CrS 80.000 (6' e dom.) e

CrS 100.000 (sáb). Duração: 1 h40. A/so será

permitida a entrada após o inicio dn espetáculo

Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515.

ENCONTRO DE NOEL E CARTOLA COM

OPUS - De 5- a dom., às 22h30. Jazzmania. Av.

Hainha Elizabeth, 769 (2272447). Couvert a CiS

50.000 (4" e 5") e consumação a CrS 25 000 Até

28 de fevereiro.

DtRCEU LEITE E CONJUNTO CHORO SÔ

5a, às 12h30. Paço Imperial, Praça 15. Entrada

franca

DANIELE DAUMERIE E KARLA SABAH/BAD

GIRLS — As cantores se apresentam com a ban

da Zorro. 5", á 1h, Reggae Rock Cale Music.

Largo de São Conrado, 20 (322-4179). CrS

50.000.

MÚSICA NA PRAÇA — Nana Velloni e Antenor

Luz Filho. 5". às 19h. Ilha Plaza Shopping, Praça

da Alimentação. Av. Maestro Paulo e Silva. 400.

Entrada franca.

O cantor Cuido Brunini se

apresenta no Mistura Fina

11)0 000 Manobieiii)

BAR
CARLOS FERNANDO E CLÁUDIO GUIMA-

RAES — De 5" a sáb . às 22h Skylab Bar. do Rio

Othon. Av. Atlântica, 3.264/30" (521-5522 r

M^"

m*

RADIO
VIDEO JORNAL DO BRASIL

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -

As 1 2h30- Dizzy Gillespie live at concert by the

sea. As 15h, 19h30: Folias de Almodóvar: Que he
hecho yo para merecer esto? (versão original em
espanhol). As 18h30: Dizzy Gillespie em Mon-

tieux 77. Hoje, no CCBB. Rua 1° de Março. 66.
Enttada franca com distribuição de sunh;is 30
minutos antes da sessão.

VlDEO/ÔPERA - As 1 5h. 18h30 Cmderela em

Paris Com Audiey Hepbutn e Fr«d Astaire Hoje,

no Centro Cultural Giacomo Puccini, Rua Siquei-
ra Campos. 43/709 — 235-4661.

IFM ESTÉREO 99,7 MHz
Noticiário — De hora em hora.

Velasse —As 6h.

Informo JB - As 8h. 12h. 17h50 e 24h.

Jô Soares jam sossion — As 18h.

20 horas ¦ Reprodução digital (CDs e DATs):

Carmo ¦ bstlct. de Buol Shcliednn (Boston

Pops. Fiedlor • AAD • 3805): Concerto tríplice

em lá menor, para cravo, flauta, violino e orques-

tra. de Bach (Droyfus. Adorjan. Kantorow. OC

T^ TELEVISÃO
Educativa

Canal 2
Toi.: 292-0012

8h10 O Hino Nacional
Brasileiro

8h15 O Tolecurso 2° grou
8h30 O Ê do manha, Infor-

motivo, untrevis-
tus o prestação do
sorviço.1

9h30 O Glub glub. Dose-
nhos

10h ° Conto conto. In-
fontil

10h30 O fí_ tim bum. Infon ¦

til
11h O Professor olfubo-

tizudor
111)30 O I lovo you — Aulns

do inalàs
12h O RodeBrusil— Tor-

do. Noticiário
12h30O Rio noticias—No-

ticiório local
12h45 0 Noçflos Unidos -

Informativo da
ONU

13h O 360° Grous — Do-
cumnntário

14h O |n italiano — Cur-
soda italiano

14h30 O Profossor alfabo-
tizador

16h ° gi.,I_ G|.,b
151)30 O Conto cunte
16h o Som censura. Do-

181)30 O Sois o moio - In-
formntivo.

10h ° Um solto poro o
futuro

20h ° Miniss/irios inter-
nocionos. Hoje. Os
maravilhosos hun-

quedos de lata (parte

2714). Consumação

na porta Ate 27 de fevereiro.

ZINNZIVER/UMA NOVIDADE VOCAL Du

5- a sáb., ás 22h30. Cale Laranjeiras, Rua das

Laranjeiras, 402 (205 0994) Couvert a CrS

50 000 e consumação a CiS 40 000. Até 27 cie

fevereiro.

SABOR DA GLÓRIA Jazz Dançante, com

nwestro Juarez Machado e bando. 5-', ás 22h.

Rua Barão de Guaratiba, 20 (205 3530) Couvcrt

a CrS 30.000. Até 26 rio fevereiro.

BECO DA BOHEMIA Com Nando Carvalho,

De 3" a 6", às 18h. Sem couvert. Com Mano

Dutra. 5", às 21 h. Rua Gois Monteiro. 34 (541 ¦

7348) Couvert a CrS 25,000 (4'', 5° e dom) o CrS

30.000 (6J e sáb). Até 28 de levereiro.

GASTHAUS - Duo Zé Al (sax) e Carmem Mo-

lethson (teclados). 5'. às 191). Rua Sete de So-

tembro, 63 (242-1633). CrS 21.000.

JU CASSOU/MENU MUSICAL 0 público

escolhe o que deseia ouvir. 2" e 3", às 201)30: 4" e

5", às 21 h: 6-' e sáb., às 21h30. Au Bar, Av.

Epitácio Pessoa, 804 (259-1041). Sem couvert.

Consumação a CrS 60.000.

BAR ONE TWENTY ONE - Happy hour com o

pianista Sidney Marzullo. De 2' a sáb., às 18h.

Após às 21 h dança de salão Sheraton Rio Hotel.

Av Niemeyer, 121 (274 1122 r.1233). Couvcrt a

CrS 60 000 (após âs 21 h).

LE MAXtM'S CLUB — Todas as 5"s, a Noite do

Luau com distribuição de brindes e farta mesa du

trutas A paitir de 221) Rua Lauro Miller, 116/44",

Torre do Rio Sul (541 -9342), Consumação a CrS

80.000 (para homens). Estacionamento ptivalivo

para 200 canos no térreo do Rio Sul.

MARCELO TORREAO/EMBROMATION

NUMRERI - 5". às 21h Rua Pacheco Leão. 70

(2740742). Couvert a CrS 40.000 e consumação

a CrS 50 000

GANDAIA 93 - Apresentação de Oswaldo Sar-

gentelli Com cantores, bailarinos e mulatas De

4Ú a sab., às 22h15, Notlurno. Rua Gal, Venàncio

Flores, 171 (2593198) Couvert a CrS 150.000.

Holanda. Bakels ¦ DDD - 21:03); Sinfonia n" 4 -

Trágica, em dó menor, de Schubert (Marriner

DDD - 32:25): Sunala em Dó maior. K330. de

Mozart (Horowttz - Grav. ao vivo • Moscou. 1986
DDD - 1656), Gigas, n" 1 das Imagens para

oiqueslia. de Debussy (OS Londres, Previu -

DDD - 7CC); Sinfonia n° 6, em si menor ¦ Patéti-

ca. op. 74. de Tchoikowsky (OS Berlim, Sander-

ling - DDD - 48 52); Sonata em si menor. K87, de

Scarlaiti (Puyana - Grav. 1988 - ADD - 7 44);

Serenata para cordas, em mi menor, op. 20. de

Elgar (Fil Londres. Boult - AAD - 12:11); Dança

espanliola. de Falla-Kieisler (Sitkovetsky, Canino

DDD - 3:28); Tc Deum. de Luis Alvares Pinto

(Camerata Antiqua Curitiba, Roberto de Regina ¦

AAD - 27:46)

Mestres da música — As 24h.

'A

20h30 O Jazj Brasil. Hoie.
Leny Andiade.

211)30 O Rodo Brssil — No-
ticiório nacional

22h O Jornol do amanhã/
Somconsuro

23t)30 O A orto do lor —

Hoje: A América.
0h30 O Hino Nacional

7h30 O Brasil
8h ° Perfil. Entrevistos

com Otóvio Moa-

quito
9h ° Dudoiegrio. Chip's

12h ° Cvborcop
121(30 O Munchotooaporti-

131) O Joriml do Mon-
choto — Ediçfio da
tordo.

13h30 ° Tamanho família.
Seriado

14h ° Almanaque. Vorio-
dedos

16h ° Cluba do crionço.
Infnntil

18h O Marola Poltier.
Entrevistas

19h o Rio em Monchoto
— Noticiário local

191)30 O Velório o Moximi-

linno. Novola me-

20h15 O NowVorkNows

20h25 O Economia Popu-

lor? — Fole com o
Temor

20h30 O Jornol do Mon-
chete —1°odição

21h30 ° Dona Boiju. Novo-
Io

221)30 ° Clodovil obro o jo
go. Entrevistes

0h O Noito e dia

01)30 O Porfil

Canal 7
Tel.: 542-2132

21h30 O Sor ...tio bro«l
ro. Musical. Al
sontoç&o do ,
Rodrigues r-

SBT

Canar
Toi.: 580-1

ÍSfobo

Can0Í 4

Tul- 529-23S7

0h40 O Tolocurso 2" Grau
7h O riom dia Brasil
7h30 O Bom di» Rio
Ql) O Mundo da lua —

Novela, Hoje: M.ir-

Xuxa.

de

ido

cliri a
81)30 O Xou ao

fontil

12h35 ° Globo esporte
12h45 O RJ TV— foriiçõo
131) O Jornol hojo
131)25 '"; Valo a peno

novo, Ropribn ri,i

novela livúé a bordo

14h2b O Festival do fr.r!,.s
Filme: Academia dt

gênios
16h ° 3*í3üào avtmtufii

The Flash
16hS0 O Vomp — Novola.

171)30 O Escolinha do Pio

18h ' ' Mulheres de iir»iü
Novelo dc Ivíiiii Ri

181)55 O Dons nor, ociid.).

Novela de Silvio
rio Abreu

191)45 O RJ TV — 2» miicíto
20h O Jornol nacional
20h35 ° Do corpo o elmíí.

Novole de Glória
Poroz

211)35 O Justiço finnl. Hoie,

Feliz dm das mães.

221)30 O Festival do vorao

Filmo: A mulher do
chefe

0t»30 O Jornal dn Globo
1h ° Fostival do sucos-

sos. Filmo: Estu-

5h30 O Igrojii do graço
71) O Realidade rurol
7h30 O Flippor. Seriado

8h O Dia a dia. Noticio-

10h30 O Cozinha maruvi-

lhosa do Ofélia
10h56 O Vamos falar com

111) O Flosh/EdiçSo do
monhfi, Entrevia-

121) Acontoc Not

12h30 O Esporte total

13h15 O Esporte total Rio

13h4b O Gonto do Rio. En-

t revistas

14M45 O Comédia - Soriodo

15h15 O Silvia Poppowic --

17h (i Esporto especial.

191) O Agrojornal

191)05 O Jornal rio Rio

191)30 O Jornal Bondolran-
tos

201)1 D O Füixo nobro do os-

porte.

22h30 O Cino clubo Bonco

do Brasil. Filmo:

loque dn recolher

i Jornal du noite

I Flash -
01)30

_ Vom , folor i

7h30 O Aflondo — A|
sentação de L
Noglo

9h O Sossâo desenh;
101)15 O Show Morovl

infontil
121)15 O Cbopolin. Sorl

infontil
12t>45 O Chave». Serl

infontil
13h15 O Cinema em o

Filmo. Hoje: Est
drão do ataque

.Mi O Noveloa de ui
Rosa selvagem
Carrosel

16h O Sessão Dotidiiti
Com Vovó Mé
du.

16h30 O Chaves
17h ü Programo II1

Dobates. C
Sérgio Groisme

18h O Rolütrando C
Sílvio Santos. F

grania do prêní
181)30 O Aqui agora. N

211)20 O Topázio. No)

22h05 O Eu compro I
mulher. fJm

22h30 O Documento et
ciai

231)30 O Jornal do SBT
1"odiçâo

23h45 O Jõ Soares on»
moio Entrevistas

lll O Jornol do SBT ;
11)30 O IM. Logonda

Filme: Coiroguk
inferno.

W®6

jsjsss CanaS-

TVJSS Tel.: 502-1

6h30 O O despertar da
Bh O Alte rotaç.lo ¦

8h30 O Família Hogan
9h O Toti Bitoti - i

sonhos
111)45 O Chef Loncollod

lulhH

Maneh&te
Cana! 6

Tel.: 285-0033

<m Canal 9
Tel. 580-1535

_ Vindo a Cristo
- 

F.-xo crer no

amanha

7 Todby, Entrevistas

D luruj» da grego

0 Pontos do Rio. Tu

7hlb

7h30

ílh

3h

10h O Rio mulher

11h30 O Sala do visites, En-

trovistas

12h o Fnlo Rio. Noticia-

121)25 O OM osporto

121)40 O lulopu da açõo •

Esportes

13h O Patrulha policial.
Noticiário

14h O Mulheres

171) o Clip trip. Musical

13h O OM esporto

18h15 O Codoio nacional.

Noticiário policial

191) O Jornol du OM

191)30 O Telemógico.

21b

Culin

D Diário da ir

D Tempo quenti
Serio

D Recrute Benjnf
3 Supor Vicky
: Kliptonitn
0 Alto rotação í
O informe Rio
i.' Jornal tia Rucei
O Questão de t

i Supor tiros. Til
rM Hoysl

H.iis
.30 O Ouintu Nobro

Filmo. Ho|o: Cl
lho da alma.

23h30 O 25" Horo. t)ol),l
1h O Palavra du vida

mtv ___! I
S> Canal 24UJ

______L_!

I) O Zuf- MTV. Clim
novidades

l)30 0 CEF MTV
h O MTV PIX
D O MTV 40"
)30 O Gílstotol

1 Disk MTV
I MTV no Ar

3 3om1 - Clips ¦

) Videos - Clips
) Cop MTV - CH
I Cino MTV
I MTV AGoGoS

3 MTV no Ar - .

Rock Blocks
Clips

19h15
191)30
19h45
211)30

OS FILMES
ESQUADRÃO DE ATAQUE

TVS —13hl5

9 Ação. íC.A.T. Sqiuiil - Ctnmler

Assault Tcictical) dc William Fried-

kin. Com Joe Cortcse, Eddie Velez,

Steve James, Patrícia Charbonneait

e Barry Corbin. Produção americana

(TV) de 86. Cor (97 min). Cicntis-

tas de importância vital sào assassi-

nados. O governo americano acio-

na. então, o melhor de seus grupos
antiterrorislas para investigar o ca-

so. Fricdkin volta à TV — de onde

saiu para lazer bom cinema, como

0 exorcisla, Operação Franca e Vi-

ver e morrer em Los Angeles — 
para

encenar outra caçada humana. Das

mais desinteressantes, por sinal. *

ACADEMIA DE GÊNIOS
TV Globo-141.25

Bi Comédia adolescente. I Real ge-
nius) de Manha Coolidge. De Vai

Kilmer, Gabe Jarrcl, Michele Mey-

rink, William Atherton, Jonathan

Gries e Patti D'Arbanville. Produção

americana de 85, Cor {104 min).
Professor (Atherton) dc faculdade

de gênios explora o conhecimento
de seus jovens alunos com o propó-
sito dc construir arma para o exér-

cito. Os rapazes descobrem a falca-
trua e decidem revidar, à sua

maneira. Piadas inteleclualòides em
filminho com intenções pacifistas.
Vai Kilmer (The Doors, Top secret)

participa da brincadeira. *

ESPELHO DA ALMA

TV Rio-211.30

¦ Thriller. (Dark mirror) de Ri-

chard Lang. Com Jane Seymour,

Stephen Collins, Vincent Gardênia e

Hank Brandi. Produção americana

(TV) de 84. Cor (100 min). Irmãs

gêmeas (Seymour, em papel duplo)
— uma ingênua c outra perversa 

—

tornam-se principais suspeitas do

assassinato de um flerte comum.

Versão televisiva e esvaziada de um

clássico do thriller psicológico, de

1946, estrelado por Ólivia de Havil-

land. *

A MULHER DO CHEFE

TV Globo — 22h30

I Comédia. (The boss'wife) de

Ziggy Steinberg. Com Daniel Stern,

Ariellc Dombasle, Melaine Mayron

e Christopher Plummer. Produção

americana de 86. Cor (83 min). Ca-

sal (Stern e Mayron) devotado ao

trabalho peleja para subir na profis-
são. A chance aparece quando o

chefe (Plummer) dele organiza uma

espécie de competição interna, mar-

carlos in:ü nr; ai mi i

cada para um fim de semana, or

o prêmio é uma promoção. Só .

ele nào contava ser assediado p
esposa (Dombasle) ninfomam
do patrão. Pornochanchada am.
cana, ás vezes divertida, muitas j
Iras sonolenta. Ziggy Steinberg

creveu capítulos para a série M

Tyler Moore. *

TOQUE DE RECOLHER
TV Bandeirantes - 22h30

t.1 Drama militar. (Taps) de Hat

Backer. Com George C. Scott,

motliy Hutton. Ronny Cox, St

Penn, Tom Cruise, Brendan War

Evan Handler. Produção ameriá

de 81. Cor (118 min). Ccntcra

academia militar ameaça fechar

ra dar lugar a empreendimei

imobiliário. Liderados por deste

do cadete (Hutton), os alunos ti

leais aos valores milicos decié

defender a escola com unhas, dei

e táticas militares. Devia ser'

filme antimilitarista. listréitr

Sean Penn no cinema. +

ESTRANHOS INVASORES .
TV Globo--lh

..] Mistério. (Strange invaders)
Michael Laughlin. Com Paul1-

Mat, Nancy Allen, Diana Sean

Loui.se Fletcher, Wallace Sluml

Jime Lockhart. Produção ameriá

de 83. Cor (94 min). A inlerrup

das comunicações com a cidade,

tal da ex-esposa faz professor (
Mal) desconfiar de que os bo(

sobre OVNls no local, nos anos

náo eram tào boatos assim. Ad

tação dos filmes de ficção cienti

dos anos 50 ao modeltto gliterl
anos 80. 0 resultado é um ta
sonolento. * *

CORREGEDOR - O INFER.

20 ANOS DEPOIS

TVS —lh30

¦ Trauma de guerra. (Fortrcssoj
dead) de Ferde Greffe Jr. Com J

Ihicket, Conrad Pardhan, Eddie

fante e Jannings Sturdeo. Produ

filipina de 64. Cor (70 min). Ex-|

cinha (Hacket) americano, único

brevivente de ataque a ilha da 1

de Manila, durante a Segunda Gj

ra, é atormentado por conflitòá

consciência. \l decide voltar ao a

po de batalha para exorcizar ;

fantasmas in loco. liste filtnete ev

episódio histórico, a rendição dü

timo reduto de resistência amena

nas Filipinas, em 42. A divulga

da emissora, no entanto, insista

classificar o mocinho como ex-ò

batente do Vietnã. *

I Cotações: • ruim * regular • * bom * * * ótimo • * * * exce
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¦ EM QUESTÃO 
'Noiisuch

Tncly, Dave c Colin: como boletes

Andy Partridge
exuma o melhor
e o pior de Paul

LSSIM como Elvis. Jim Morrison e o

Fusca. Paul McCartney nào morreu. A des-

peito do que se ouve em seus últimos discos.

o marido de Linda ainda nào bateu as botas.

Ele mudou o nome para Andy Partridge e

foi se estabelecer na pacata cidadezinha de
'Swindon, 

na Inglaterra. Nào. nada disso.

Sejamos justos: em 1977. antes de o ts-heaile

entrar em coma criativa. Andy já existia.
' 

levando às platéias britânicas seu XTC. So

que com mais originalidade. Lm Noiisuch,

ele e o grupo fazem artesanato pop usando

harmonias e arranjos que parecem saidos de

um disco de Macca: belas canções como The

ballad of Peter Pximpkiixhead. Tlxeix slxc ap-

pearede Holly up on Poppy evocam bosques

e alegres giros em carrosséis. O problema e

que. durante metade do disco, baixa o ceio-

plasma de McCartney que finge estar vivo

por ai. L metade das musiquinhas acaba

parecendo inútil e (lúcida como unia bailari-

na do Clube do Bolinha.

Quem adora o
velho 

'Macca'

gosta do XTC
LUI.A BRANCO MARTINS

1 ÍÃO há quem ouça o disco do MC.

Sonsuclt. sem di/er que eles parecem os Bea-

tles. Os mais atentos acertam na mosca: o

tom dc Andy Partridge é igualzinho ao de

Paul McCartney. As 17 canções lembram o

trabalho de Paul no Wings. lembram as

baladas de Paul nos anos SO. lembram o

velho Paul dos 9(1. O refrão de The ballad oj

Peter Pumpkinlicad declina como qualquer

frase longa de Paul em seus hits recentes.

Dear Mudam Baniam chega perto do ridícti-

lo — o fraseado 
" 

Vou said I was lhe mastcr

of ali sxirveyeir parece até imitação barata.

Mas Andy. Colin Moulding e Dave Gregory

lém bom gosto nos arranjos, sabem colocar

uma guitarrinha riscada aqui ou ali. sabem

equalizar solos de trompete. sào um grupo

de verdade. Certo que a evocação a McCarl-

ney soa over. Ai passa a depender: os que

acham Paul McCartney um popstar bobào

vão odiar Sonsuch. Os que o consideram um

grande metodista vão achar tudo ótimo.

Nnenna Freelon, a 
'jovem

senhora virtuosa1 que canta

como Elia, Billie e Sarah

TÂRIK Dl: SOUZA

família Marsalis ataca de novo,

Com todos os 
"enes" 

a que tem

. direito, a nova candidata á diva do

jazz. Nnenna (pronuncie 
"Nina") 

Freelon.

foi descoberta pelo pianista Ellis Marsalis —

simplesmente o papai de Wynton. Branford

e Delfayo, Impressionado com a atuação da

cantora numa casa noturna de Atlanta, o

velho Ellis engatou uma jam session com a

moça e saiu de lá balido para recomendar

seu nome a George Butler, produtor de jazz

do selo Columbia. 
"Oito 

compassos numa

fita cassete e eu senti que estava ouvindo

alguém especial", declamou Butler, que em

três dias de estúdio cm Nova Iorque produ-

ziu o disco de estréia da cantora, lançado no

ano passado nos Estados Unidos, intitulado

Nnenna Freelon (Sony Musie). o CD de 11

faixas traz nada menos que 37 músicos (vio-

linos, harpas, oboés. trompas. tubas, trorn-

bonés etc), com destaque para o clarinete de

Phil Bodner. o baixo de Ron Carter e a

bateria de Grady fale. 
"A 

gravação foi

como se eu estivesse no paraíso", exultou

Nnenna.

Na vida pessoal. Nnenna faz a antiestrela

decadente. Nào gosta dc revelar a idade,

demorou a aparecer porque trilhava um cir-

cuito obscuro de clubes de jazz alternado

com um emprego de administradora hospi-

talar, enquanto nutria a prole de três reben-

tos. Nascida em Cambridge. no estado ame-

ricano de Massachusetts. formada no

Simmons College de Boston. Nnenna se

criou no rlxytlxm & blues. Antes tio casamento,

ela se considerava uma pessoa desajustada.
"Meus 

filhos me deram uma via de comunica-

çào com o mundo, mesmo sem palavras, o que

desenvolvi na arte tio scat singing". diz. Parece

mesmo a biografia de uma estrela evangélica,

reforçada mais ainda quando se sabe de seu

programa Babysong para integração não ver-

bai entre mães e filhas, desenvolvido num

centro medico universitário.

jazz

A ex-iidininistrudora hospitalar Nnenna: um 
"paraíso" 

no estúdio

Mas o visual patricinlia e o comporta-

menlo de jovem senhora virtuosa nào emol-

duram uma Olivia Newton-John do jazz.

Nnenna Freelon canta com a fluência de

Elia Fitzgerald, floreia como Sarah Vaug-

llan e às vezes destila uma pitada de amargu-

ra de quem tem algum sangue dc Billie

Holiday correndo nas \eias azuladas. Uma

expressiva presença neoclássica. como a dos

próprios Marsalis, recriadores do bebop. in-

vestigadores do bines, praticantes do jazz

mainstream. Nnenna abre o cardápio com au-

dácia, Encara o clássico Ixit de Ray Charles

Slella by starlight e ainda consegue acrescen-

tar-lhe algo mais. Como compositora é boa

arquiteta de baladas lànguidas (This little light.

Chunged. Future news blues). Seu leque de

escolhas viaja de Duke Ellington (Black but-

terjlv) a Ivan Lins (The. islaixd. versão dc Co-

nxcçar dc novo). O disco tem a homogeneidade

de unia caixa de bombons de luxe. mas pelo

menos dois licores explodem o paladar: nos

melismas de Skylark c na comoção dc Angel

eyes. Nnenna Freelon pede passagem com

unia assinatura pessoal intransferível.

Dor-de-cotovelo ou de dente?

Gardel:
em duas

faixas

do CD
As

grandes
vozes

ialinas

Gvegovio
Barri os:

clássicos
como
Maria

Bonita e
Vereda
tropical

ITÂU1TO antes das novelas mexicanas do

SBT e dos turistas argentinos em Bú/ios. o

castelhano já deu as cartas no mercado mu-

sical. O tango gardeliano com seu lunfardo

de lumpesinato ditou a empostaçào de Fran-

cisco Alves e o bolero desbragado moldou o

estilo cabaré de Nelson Gonçalves. Bregas

da cidade e do sertão arremedaram os dra-

malhões destes ídolos off-salsa e off-Merce-

des Sosa. Cinco ases desta latinidade popu-

lista foram reunidos pelo duble de afiecionado

e produtor Francisco Aguiar, do selo Moto

Discos, no CD As grandes vozes Ialinas. Desfi-

Iam Gregorio Barrios (1911-1978). Dr. Alfon-

so Ortiz tirado (1893-1960), Francisco Canaro

(1888-1964). Carlos Gardel (1890-1935) e o

único vivo da lista. Lucho Gatica, nascido no

Chile em 1928.

O mítico Gardel é o menos aquinhoado

da seleção, com apenas duas faixas, as raras

Elpanuelilo e Lu violetera, ambas de 1927. O

vozeirão do rei do tango aparece costurado

por v iolões. no formato primitivo do gênero

venerado pelo escritor Jorge Luis Borges.

Enquanto Gardel teria nascido em Toulou-

se. na França, o maestro Francisco Canaro

—- outro langxiero emérito — era uruguaio

de San José. 
'lambem 

contemplado com

apenas duas faixas no CD. ele entra com a

rodopiante La zandunga (1939) e Tristeza

marilia. num tios momentos de crossover

com a MPB. em 1957. servindo de bandeja á

voz de Dalva de Oliveira. O mexicano Ortiz

Tirado usa o falseie de sua vo/ enfatiotada

para mandar os clássicos dc Auguslin Lara

Faroliloe Oracion Caribe.

Nascido cm Bilbao, na Espanha. Grego-

no Barrios fez lauto sucesso no Brasil que

acabou radicado aqui, onde arriscou-se no

ramo de calçados. No disco, ele enfuna a voz

nos clássicos Vereda tropical. Desesperada-

mente. Siboney, Maria Bonita, além de ( na

mitjer, regravado com carinho por João Gil-

berto. Além de inúmeras temporadas brasi-

leiras, o chileno Luis Henrique Gatica du

Silva, o Lucho Gatica, radicado no México,

sempre gravou MPB. Nas sete faixas que lhe

cabem, além do fatídico Besame macho e dc

um I 
'uva 

con dios em inglês, ele recria A in-

gttém me ama e Risque, numa ponte com o

nosso samba-canção. Como Ortiz Tirado

(que fazia quesiào do 
"Dr." 

antes do nome).

Gatica era formado em odontologia, o que

motiva uma questão curiosa em relação ao

palhas do bolero. Era tudo uma questão de

dor-de-cotovelo ou de dor de dente'.' (T.S.)
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¦ Axé Bahia Vários (E-

¦Ml-Odeon). Coletânea.

Sarajane (Venha me

amar), Gerônimo (Meu

amor me ama). Edson

Gomes (Sistema do vam-

piro) e, com maior peso.

a Reflexu's - a vocalista
¦Marinos 

ataca de Mada-

gascar Olodum, Canto

para o Senegal, lyà Dudu

tio llê e põe o antigo

samba-enredo de Vila

Isabel Kizomba. a lesta

da raça numa batida de

sarriba-reggae.

D Chaplin - Trilha

sonora John Barry

(Sony Musie). Em tom

melodramático, com

muitos violinos, crescem

dos e viradas, o maestro

John Barry conduz as

melodias do filme de Ri-

chard Attenborough. A

trilha concorre ao Oscar.

Entre vinhetas e várias

citações a Smile. com-

posição do próprio Chat-

les Chaplin, aparece Ro-

berl Downey Jr. Na tela,

ele é melhor

Eli Honeymoon in Ve-

gas 
—¦ Trilha sonora

Vários (Sony Musie). Em

13 canções, o melhot de

Elvis Presley interpretado

por gente como Billy

Joel (Alt shook up e

Heartbreak Hotel). Amy

Grant (Love me tender)

e Biian Ferry (Are you
lonesome tonight?). En-

tre eles, dois pesos pesa-

dos: Jeff Beck em Hotind

dog e Bono em Can'f

help latling m love wtlh

you.

D Inquietude Jacob

Lopes (Independente).

Com uma levada ali nn-

tre Alceu Valença e Ge-

raldo Azevedo, o cantor

e compositor emplaca

poesias urbanas a me-

lodias simples, a maio-

ria lentas, como Deser-

to urbano, Procura,

Inquietude blue (parce-

ria com Alternar Lima) e

em Dillcll, dedicada à

mulher Leila Lopes

("tico indefeso/ quan-

do você me atrai").

lS_* ***** *a

¦ Kingdom of desire

Totó (Sony Musie). O

grupo de excelentes mú-

sicos que virou padrão

de pop asséptico nos

anos 80 volta mais en-

crespadlnho, mas trazen-

do a mesma expressivi-

dade nota 2ero. Triste

para o baterista Jeff Por-

caro, morto por ovetdose

de drogas ano passado,

pouco depois de gravai
esle álbum, A obra rie

despedida è dedicada a

ele.

B Nonsuch XTC (EMI-
Odeon). O timbre do

grupo lembra as canções

do Paul McCartney pós-

Beatles. Sobram baladas

e roquinhos. São ao todo

17 músicas. Eis os desta-

quês: The ballad oi Peter

Pumpkinhead. Htimbte

Daisy, The disappointeti,

Holly up on Poppy e Dear

Madam Barnum. Na es-

tiada há quase duas dé-

carias, eles só não são

famosos porque não

querem.

¦ Pocket full of krip-

tonite Spin Doclors

(Sony Musie). Quatro

rapazes rie Nova Iorque

que injetam pitadas de

funk num rock clássico,

infectado por guitarras

sulistas que lembram

Lynyrd Skynyrd. No vi-

suai e na atitude chapa-

dona-targadona. eles pa-

recém o Grateful Duad.

Na mediria para a onda

neo-hippie dos Estados

Unidos — fumam mas

não tragam,

D Reggae movement

Vários (Sony Musie).

Coletânea em tons ja-

maicanos. As mais co-

nhecidas sáo Mr. Lover-

man (Shabba Ranks) e

Rootsie _ Boopsie (Papa

Winnie). Tom nomes en-

graçacios de música (Pu

tu tun) e de grupos e

cantores (Mad Cobra, El

General, Yellowman, Su-

percat). O subtítulo do

disco entrega a salada de

ritmos: dancehall, ragga-

niulltn etc.

famsftstttmtsi^íâÊX

H Sgt. Peppers Big

Daddy (Warner Musicj.

Os rapazes do Big Dadriy

pegaram o álbum rios

Beatles e refizeram tudo

como se fosse um disco

dos anos 50, não dos 60.

Algumas músicas ga-
nham força (como With a

little help Irom n<y

triends). outras pioram
consideravelmente (co-
mo A tiay tn the lite). A

versão roquinho de S/ie s

loavmg homo vale o ál-

bum todo

D O som ria Bahia Pa

pa Léguas (Sony Mu

sic). No embalo rio axé,

os oito rapazes ria ban

da convidam o ouvinte á

dança. Ladeira da vida

(Mobby) lem 
"éò", 

He-

rança da África (Sonna)

tem 
"eiaêò", 

Persona-

g c m (Cabral) te m
"òâéâê", 

daí vai. Sobrou

até para Caetano Velo

so. Alegria, alegria, su-

cesso no carnaval riu

Salvador, apaiece em

nova versão.

Apoenan ,
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io Martins *• *• ' __ *** __ .^*** *
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Veras __ * ** „„„ ** *....
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Trindade ir ..„ .*...
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de Souza * * • * • •• ** 
 **] _•
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D Em casa o ambiente

é crítico. Mamãe decre-

tou que não vai pagar |
quinze mil cruzeiros pra
ver preto pular. Não se

assanhem os apressadi-

nhos: mamãe não tem

preconceito de cor. E

econômica. Estamos em

Bauru, liá muitos car-

navais passados 
— esses cruzeiros ainda são

da época do Jango. E depois, carnaval em

São Paulo é semelhante ao de Smirna ou de

Novgorod. Não vale quinze mangos. Tinha

um vizinho, nazista — esse sim um manan-

ciai de preconceitos 
— 

que sempre que se

aproximava o carnaval, torcia: 
"Tomarra 

que
chova trnrês dias sem pairar, que é pra essa

negrada mm poder sambar, hó. hó, hó, hóü!"

Se alguém batucava embaixo da sua janela
ele avisava: 

"Eu 
vou chamar o policia, hein!"

D Nessa época, eu sonhava com o carnaval

do Rio. Dizia a mim mesmo: um dia ainda

irei lá! E vim. Cantei 
"Mulata 

bossa nova"

no Elite e vi a Chica da Silva na avenida, com

seu minueto em ritmo de samba lendo ao

fundo a Candelária e o amanhecer. 
"Para

mim. Ratos e urubus foi o epitáfio do carna-

vai!" — 
proclama tio Marcos. Tio Marcos

foi crítico dc cinema, em Bauru — "na 
época

de La dolce vila, de Rocco e seus irmãos...

Sempre bem informado, observa que o últi-

mo filme de Zang Ymoti eslá tendo proble-
mas. na China: 

"O 
partido disse que ele tem

que estudar mais o marxismo. A Olha de

Deng viu e nào gostou."
"Será 

que lá tem um Chico parti com-

por voce min !;.«... de mim. mas sua filha

gosta'.'", pergunta titia. 
"Pelo 

menos aqui a

filha de Geisel gostava."

? Mas voltando ao carnaval, ele costumava

se referir a O segredo das minas dn rei Saio-

mão. enredo do Salgueiro em F. 75. como tim

marco dos desfiles de escola de samba —
"Na 

antiga presidente Antônio Carlos" -

suspira, nostálgico. Nesse ínterim, mamãe

pergunta pra empregada nina:
—- "Você 

gosta de cachorro?"
"Ah. eu como de tudo!"
"Que bom que não estamos na Bahia",

suspira lia Betty, aliviada. 
"Iria 

me sentir

presa dentro de um liqüidificador."
"Eles 

precisam disso" — sentencia lia

Alzira, roxa de desdém pelo populacho"pelo 
menos nesses quatro dias eles sc con-

centram em alguma coisa e nào pensam em

fazer besteira. Não vai querer dar um livro

pra cssti gente ler. nào é?"
"Escuta, não entendo como a repórter

diz que está uma animação, uma alegria...

Eles me parecem tão tristes, lào desespera-

dos." — Mamãe acha que estào Iodos ali

A praça vermelha é do povo
¦;¦.;,..;; 

...¦,,_-,¦ ;.....,.,• v

pedindo para serem internados — "Quanta

prostituta!"
¦ "De 

cara limpa ninguém faz isso. Olha

aquela atriz da novela ali. olha."
"Meu 

Deus. como ela tá travada! Tá

que..."
"Se 

pegar um homem ela estraçalha!
-- "'Já 

vi essa comissão dc frente no pro-

grama Cadeia. Ou teria sido no Aqui Ago-

ra?"
-- "fava 

demorando..." -— Tio Marcos

não suporia o preconceito dc tia Alzira. 
"Vo-

cê deve ler medo é de branco, náo de crioulo.

Que o PC farias, o Cláudio Vieira, tá tudo

solto e o Collor o ano que vem volta eleito

governador de Alagoas. Nesse pais quem
rouba é branco!"

"Gente, vamos pôr um pano quente

nisso. Hoje é carnaval. Nào vào brigar" -

intervém mamãe — "'Quem 
quer um Campa-

ri?".

? 1! no carnaval que a gente vc o quanto

perdemos em qualidade dc vida, Em estilo.

Isso para não falar cm espontaneidade, hu-

mor e outros lugares comuns. O que c 
"a 

cor

desse cidade sou etitiu" comparado á Masca-

ra negra, do Zé Ketti? A impressão que se

lem é que uma camarilha de salivas, do tipo

daquela do Planalto, tomou conta da vida

brasileira, atuando cm todas as áreas com o

objetivo dc destruir o nosso prazer dc viver.

Como no Libano. Em Beirute, os sobrevi-

ventes devem estar se perguntando: o que foi

que aconteceu? Na Bósnia, os que não estão

mortos devem estar fazendo essa mesma per-

gunta. Quanto a César Maia. tia lsa acha que

o Rio precisa mesmo de um louco. Que mude

o pôr- do-sol. os ventos e as marés. 
"Ele 

fez

bem em comprar essa briga com o carnaval

baiano; ecom o horário autoritário de Brasi-

lia."

D Tio Marcos acha que o Sambódromo virou

uma réplica da Praça Vermelha. Organizaram

tanto o samba que ficou parecendo o exército

vermelho — o de Stálin, bien sur. Tudo é regra

e ao mesmo tempo exceção. Nos próximos
anos Lecy Brandão poderá comunicar aos

eamaradas-ouvintes que a milícia-ritmica de

Madureira saudou o Politburo, que a baieria

da brigada de Padre Miguel está entrando no

curral etc. Quanto ao gigantismo dos carros, o

culto da personalidade perde.
D Enquanto isso. a TV transmite o vai-vem

dos contraventores com a desenvoltura com

que exibe Quércia, Canhedo ou dona Rosa-

ne. 
"Ah, 

já estamos acostumados. Na quar-
ta-feira o itamar solta um das suas frases

populistas e fica tudo bem" — tia Betty que ò

alta, elegante, lindíssima, passou a noite com

tio Marcos, relembrando músicas 
"antigas"

de carnaval: 
"Menina 

vai, com jeito vai,

senão um dia, a casa cai..." Quando chegou

em Bqndeiru branca já estava às lágrimas.

"Vi, em Salvador, o Jimmy Cliff pu-
xando um trio elétrico! Cantando 

"Oh, 
wo-

man don't cry!„. Pode, isso? E náo é que o

povinho ia atrás, com os braços levantados

movimentando pra lá e pra cá. Isso é carna-

vai?. O Brasil perdeu o critério!"

"E as pessoas ainda se espantam que o

Coppola vá no baile do Copa de roupào e

cueca! Ele acha que está num país do quinto
mundo, uni bordel internacional."

"li olha que nós nào tivemos uma

guerra, como a do Vietnã" — observa tio

Marcos. Tia lsa contemporiza: 
"o 

De Niro

trabalha muito, olha a cara dele, sente um

tédio profundo. Veio aqui relaxar com as

mulatas... deixa ele. Governador Valadares

quando vai prós States também apronta — e

como! Pica elas por cias." Tia Betty, que é

muito viajada, fulmina: 
"Só 

no Brasil! Com

aquela barriguinha. a mulherada toda na

praia, excitada. lim Nova Iorque, i. gente

passa e nem olha."

? Os bailes não podem ser mais deprès. 
"Pa-

rece Bauru! Olha. eu vou dizer uma coisa pra
vocês" — anuncia litia — "Se 

isso é Sodoma e

Gomorra, eu não queria ter vivido lá, não. E

olha que eu sou da pá furada, hein. gosto de

pular uma cerca, jogar uma aguinha fora da

bacia. Isso é erotismo'.' 1! mais mecânico que
filme pornô!"

"Carnaval 
tem que ter Marlene, Emili-

nha" - exige lia Betty. 
"Se 

depender da

alegria do César Maia a gente tá frito. O

carnaval — mesmo o da Bahia — não precisa
do Lula no Oludum, Precisa de Renata

Eronzi. de Zé Trindade. Precisa de Oscarito,

de Grande Otelo. Precisa da Atlântida!"
"Agora 

uma coisa é preciso ficar clara"

adverte lio Marcos — "Essa 
destruição

n.io se deu por acaso. Nem foi obra de

Deus."
"Do 

diabo! Do diabo!" —gritam mi-

nhas tias. corrigindo. 
"Tem 

gente lucrando

com isso. I! muito. Sào os assassinos da nossa

alegria. elo nosso espírito. E todos sabem

quem sào. A eles. as batatas!" Ergue o copo e

brinda, amargo.

P.S.: O Salgueiro esse ano. apesar de ser

vermelho e branco, nào eslava na Praça Ver-

melha. listava numa avenida iluminada —

que nào era aquela. Por isso, flutuou.

Artistas plásticos concluem

obras que serào exibidas na

Bienal a partir de junho

ü.
MARILIA MARTINS

/ MA série dc esculturas executadas cm

molde de cera á base dc ossos variados —

costelas, dentes, artelhos. Uma série de peças
em mármoi#'pesando cerca de oito tonela-

das. Uma série dc tinta acrílico pintada sobre

leia. somada a outra, pintada em madeira.

As três séries que vào representar o Brasil na

Bienal de Veneza, cm junho, já começam a

sair do papel. Os paulistas Ângelo Venosa e

Carlos fajardo c o paraense Emmanucl

Nassar cslào finalizando suas obras para o

embarque, mès que vem. em navio. As peças
vão ocupar duas salas e unia parte dos

jardins do pavilhão que vai abrigar a Bienal

com inauguração marcada para 13 de junho
e temporada pre- 

Venosa reúne

vértebras

de boi: "Um

amigo vai me

dar uma carcaça

inteirinha"

vista de quatro
meses. Além dos

três. uma mineira.

Rosângela Rennó,

vai participar da

mostra paralela
em Veneza (leia

quadro ao lado).

Segundo o eu-

rador da parle
brasileira da Bie-

nal em Veneza.

Nelson Aguillar. que também organiza a

próxima Bienal de Sào Paulo, 
"o 

Brasil se

destaca nào apenas pela qualidade das obras

como também por uma interpretação mais

livre do tema da exposição". De acordo com

Aguillar. o crítico italiano Bonito Oliva, eu-

rador-geral da gigantesca mostra de arle

contemporânea, sugeriu que os representai.-

tes de cada país interpretassem a seu modo a

pergunta: quais os pontos cardeais da arle?

Segundo Oliva, o lema sugeria que a arte e.

sobretudo, uma linguagem internacional.

O curador brasileiro, porém, interpretou

o tema na contramão de seus colegas ameri-

canos e europeus. Enquanto outros curado-

res resolveram brincar com as noções geo-

gráficas, enviando representantes de dupla

nacionalidade — os Estados Unidos vào

enviar Louise Bourgois, a artista de origem

francesa, e a Alemanha preferiu o videomu-

ker Nam June Paik. de origem nipònica — o

Brasil vai enviar brasileiros. 
"Os 

quatro pon-
tos cardeais da arte também podem ser aque-

les pontos-limiies. em que se leva determina-

W' 
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Ângelo Venosa prepurn seis obras, entre elas esculturas feitas com dentes e vértebras

Uma mineira na mostra de vanguarda

A.Lmincira Rosângela Rennó é a única

brasileira a participar da Aperto, mos-

tia paralela de vanguarda da Bienal ile

Veneza. Fotógrafa e artista plástica
multimídia, ela apresentou dois proje-
los para que um seja escolhido. Como o

tema geral da Aperto é 
"a 

entropia do

corpo", a primeira proposta de Rosân-

gela é uma instalação com fotos de mu-

llieres. apropriadas dc estúdios popula-
res cariocas e associadas a um texto

pueril sobre as idcrtúd-ades femininas
"É 

uma alegoria que tematiza a decre-

pittide da vida feminina construída nu-

ma sociedade altamente machista", de-

fine Rosângela. O segundo projeto e

outra instalação: uma lightbox (caixa de

luz) inspirada no principio da lanterna

mágica, em que se assiste a transmuta-

çào de tipos humanos a partir de uma

superposição de imagens. 
"Trabalhei

com quatro tipos humanos definidos

pelo médico e filósofo Galeno — o

fleugmático. o bilioso, o sangüíneo, o

melancólico — e acrescentei mais um. o

Rosànuela Rennó: ousadia

contemporâneo", comenta. 
"Como 

es-

sa literatura médica de Galeno serviu a

definição dos criminosos em potencial,
minha instalação faz. uma livre associa-

çâo dos tipos humanos aos crimes mais

absurdos previstos pelo nosso código

penal, que é tào antiquado que prevê,

por exemplo, que sedução é crime..."

Rosângela também participa da coletiva

de IK mulheres brasileiras no National Mu-

seum of Womem in the Art. que começa no

dia 2 de abril em Washington. O trabalho

de Rosângela promete causar polêmica:
uma série de primeiras páginas dos jornais

populares O Povo e A Noticia, com doses

de cadáveres, vítimas de crimes durante a

Rio-l)2. 
"Fiz 

um paralelo entre os 14 dias

\],\ conferência e os 14 passos da via cruéis",

explica a artista. É um retrato perverso do

pais que tentou se exibir só com a cara da

Zona Sul carioca. (M.M.)

da linha estética às últimas conseqüências, e

os qualro artistas escolhidos sào exemplos de

como se pode trabalhar no limite", diz Nél-

son Aguillar. Parti ele. Fajardo trabalha no

imite do concretismo; Venosa no limite do

naturalismo e Nassar no limite do realismo.

A participação brasileira começa nos jar-
dms. As placas dc mármore criadas por
Carlos Fajardo vão ocupar um espaço exle-

rior ao pavilhão, junto ao verde. Lá dentro.

na sala maior, estarão as impossíveis estrutu-

ras arqueológicos de Ângelo Venosa, e, na

sala menor, os trabalhos de pintura em leia e

em madeira de Fmmanuel Nassar. Entre as

leias pintadas em acrílico por Emmantiel

Nassar e as placas de mármore contidas por
Carlos Fajardo, a série mais contundente

promete ser a do paulista Ângelo Venosa.

que se tomoue conhecido por sua Baleia, um

escultura de grande formato feita em aço

cortem encravada na Praça Maná. Seu pro-

jelo para a Bienal circula numa zona de

_________________ trânsito e atrito:"de 
um lado. a

abordagem cons-

trutiva; do outro,

uma compreensão

orgânica da obra

de arte. Essa ten-

tativa de conciliar

inconciliáveis o le-

va a um método

inusitado: passa
horas debruçado

sobre os estudos

na seção de história natural do Museu Na-

cional de Belas Artes e o restante do tempo

ele dedica a uma estranha atividade: catar

ossos — 
pedaços de vértebras e dentes de boi

— 
que transforma em moldes dc cera e

chumbo parti dar origem a esculturas traba-

lhadas a parlir de pequenos formatos.

Ângelo vai levar seis trabalhos para a

Bienal de Veneza. O primeiro, intitulado lll.

é composto de duas linhas de vértebras ---

uma linha reta de cera e uma linha sinuosa

feila com vértebras de chumbo. 
"Sào 

pinos-
vértebras que trabalham com a idéia da

repetição orgânica das coisas do mundo",

define Venosa. Há também uma obra com

dentes. Mas o artista ainda nào definiu os

outros trabalhos. 
"Tenho 

um amigo fazen-

deiro que está me trazendo uma carcaça

inteirinha de boi para que eu termine as

peças da exposição", comenta Venosa, que

está inteiramente dedicado à tarefa de fazer

com que as vértebras dessa impossível ar-

qticologia imaginária deixem de habitar ape-

nas os seus sonhos.

'Os 4 artistas

são exemplos de

como se pode

criar no limite",

diz o curador

Nelson Aguillar


