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No Rio e era Niterói, céu
claro, passando a nubla-
do. Possibilidade de chu-
vas esparsas no fim do
dia. Temperatura estável.

_ Máxima em Bangu e mi-
mm*im&&tee?z~ nima no Jardim Bota-
mmmmmmmi>«. mco. Mar calmo, com vi-
m&mmmmii-ii sibilidade moderada.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, pagina 21.
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Q Uma edição especial do caderno

Car. o c A/tf. tf mostra a tendência

do mercado de carros importados e

a participação de cada marca, das

francesas às japonesas, passando

por alemãs, russas, inglesas e

americanas. Destaca ainda os

avanços tecnológicos e a

democratização do acesso a sistemas

de segurança mais modernos.

Informe JB

Desemprego diminui
no Io mês do real

Página 6

Brasil lança novo
satélite na Guiana
O satélite brasileiro Brasilsat BI foi

lançado ontem, às 20h05, a bordo

do foguete Ariane 4, do Centro

Espacial da Guiana, em Kourou. Ele

substitui o Brasilsat Al, que esgotou

sua vida útil, e garantirá mais

potência a serviços de telefonia,

transmissão de dados e difusão de

sinais de tevê. Em outubro sobe o

Brasilsat B2. (Página 14)

Galdeano perde
ação na Justiça
O empresário Antônio Sanchez

Galdeano, que pretende erguer

éspigões em área de proteção
ambiental do Morro Dois Irmãos,

sofreu uma derrota na sua tentativa

de construir dois prédios de 22

andares na Rua Lauro Muller, em

Botafogo. A Justiça considerou

improcedente ação que ele move

contra pessoas que se opõem á

obra. (Página 20)

Cabernite recupera
registro cassado
De nada adiantou a pressão de

entidades nacionais e internacionais

de direitos humanos: o Conselho

Federal de Medicina devolveu ao

psicanalista Leon Cabernite seu

registro, cassado no Rio por ter

acobertado o colega Amilcar Lobo,

envolvido em sessões de tortura. Sua

pena: 30 dias de suspensão. O outro

acusado, Ernesto La Porta, será

julgado novamente. (Página 13)

Coluna do Castello

PLteml%masjá

quer ministério
Página 2

COTAÇÕES

URV (30.06) CRS 2.750,00

Salário minimo em RS 64,79

DÓLAR (ontem)

Comercial (compra) RS 0,895

Comercial (venda) RS 0.897

Paralelo (compra) RS 0.89

Paralelo (venda) RS 0,91

Turismo (compra) RS 0.906

Turismo (venda) RS 0.908

TR

do dia 11.07 4.3201%

UNIF

P/IPTU residencial RS 14,70 •

P/IPTU residencial, comercial e territorial.

ISS e Alvará RS 14.70

Taxa de Expediente RS 2,94
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Denúncia contra
a ináíia do bicho
divide a Justiça

O que parece lógico aos olhos da

opinião pública está dividindo a

Justiça do Rio: a aceitação da de-

núncia do Ministério Público contra

as 61 pessoas acusadas de participar
do esquema de propinas do jogo do

bicho depende dos 25 desembarga-

dores do Órgão Especial do Tribu-

nal de Justiça, e tudo pode acabar

em pizza. O procurador-geral da

Justiça, Antônio Carlos Biscaia, que
desvendou o esquema, acha que tem

11 votos a seu favor. Entre os 14

votos restantes, há um grupo forma-

Prefeitura adia

transferência de

do por cinco desembargadores que
pode liderar uma corrente contrária
à aceitação da denúncia. Se houver
empate, a decisão caberá ao presi-
dente do Tribunal de Justiça, Antô-
nio Carlos Amorim.

O processo contra o bicho é o
maior da história do Tribunal „de
Justiça e está em julgamento no Ór-

gão Especial por envolver um pro-
motor. A decisão sobre a aceitação
da denúncia, prevista para hoje, po-
de ser adiada se um desembargador

pedir vistas dos autos. (Página 17)

Crescimento de

Cardoso reduz

camelô do Centro doações a Lula

Camelôs preferem a Rua Uruguaiana ao novo camelódromo

Ricupero teme

que reposição

gere turbulência
O ministro da Fazenda, Rubens Ri-

cupero, alerta para a possibilidade de
novas turbulências, trazidas por reivin-
dicações salariais. Para ele, os brasilei-
ros precisam se habituar a reposições
dentro de uma economia estável. Ricu-

pero afirma que a distribuição de renda
implica outro tipo de política, que virá
mais tarde mas começa com a estabili-
dade, que livra a sociedade do imposto
inflacionário. O aumento do consumo
em julho levou o ministro da Fazenda a
fazer um pronunciamento na TV. Ele

pediu ao consumidor que tome cuidado

para não pagar juros excessivos, iludi-
do por prestações aparentemente bai-
xas. Garantiu no entanto que nào to-
mará medidas para conter o consumo,
como o aumento de juros. (Negócios &
Finanças e Informe Econômico, página 3)

Taxa de juros dos

CDBs sobe a 50,4%
Os juros dos Certificados de Depó-

sito Bancário (CDBs) de 30 dias passa-
ram de 48,20% para 50,40% ao ano
em resposta à fixação das taxas do
overnight em 5,28% ao mês, pelo Ban-
co Central. Os investidores em cader-
neta estão manifestando surpresa com
a expressiva queda do rendimento no-
minai da poupança de julho para agos-
to. Previsões de vários bancos e con-
sultores para o IPC-r deste mês apon-
tam para um índice entre 3% e 3,5%.

(Negócios & Finanças, páginas 4 e 5)

Roubo de carro

em 93 assusta

os europeus
O roubo de 2 milhões de carros nos

países da União Européia em 1993
levou a Alemanha, que preside a UE,
a pedir a adoção de uma legislação
comum que obrigue as fábricas a cria-
rem sistemas antifurtos mais eficazes e
a solicitar maior controle nas frontei-
ras com a Europa Oriental, onde estão
os principais receptadores dos veícu-
los roubados no continente. (Pág. 16)
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Previsto para hoje, o confinamento de

todos os ambulantes do Centro no novo

camelódromo da Rua Uruguaiana foi

transferido para a próxima semana. Dian-

te da ameaça de nova baderna, a prefeitu-
ra decidiu atender os apelos dos comer-
ciantes legalmente instalados, cujas vendas
caíram muito depois do arrastão da última
segunda-feira.

Segundo o subprefeito do Centro, Au-

gusto Ivan de Freitas, a transferência para
o camelódromo será feita em dois dias, sob

o comando do prefeito César Maia. A reu-

nião que definiu o adiamento teve a partici-
paçãò de representantes dos ambulantes,

que alegam não ter conseguido organizar
ainda a ocupação da nova área. (Página 19)

O crescimento da candidatura de
Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
provocou um efeito colateral inespera-
do para o seu principal adversário: a
redução de doações financeiras de em-

presários para a campanha de Luiz Iná-
cio Lula aa Silva, do PT. Já há falta de
cartazes, faixas e outdoors para susten-
tar a campanha de rua. Rui Falcão,

presidente do partido, condenou o
comportamento inflexível do PT nos
estados. Na Paraíba, os petistas dificul-
taram a aliança com o candidato do
PMDB, Antônio Mariz. No Rio Gran-
de do Norte, o PT local resiste à pro-
posta de renúncia para apoiar Vilma
Maia (PSB), favorita nas pesquisas,
uma 

"lulista declarada'1. (Página 6)

Cheju, Coréia do Sul — AP
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D Um Airbus 300-600R da Korean

Air Line ficou completamente destruí-

do ao se incendiar e explodir quando
aterrissava na ilha coreana de Cheju.

Os 160 passageiros se salvaram gra-

ças à eficiência da tripulação, que
tirou todos por uma saída de enter-

gência, em dois minutos. O Airbus

pousou em meio a fortes ventos, der-

rapou e saiu da pista molhada, baten-

do numa cerca. Com o choque, come-

çou a pegar fogo. Logo após a saída

dos ocupantes, explodiu. Fontes ofi-

ciais disseram que o piloto, pouco antes

do pouso, tentou uma arremetida e per-
deu o controle do avião. (Página 15)

Planalto participa de

reunião do Viva Rio
O ministro da Justiça, Alexandre

Dupeyrat, participará, como represen-
tante do Planalto, hoje no Hotel Othon
Palace, em Copacabana, da reunião do
Movimento Viva Rio que estudará me-
didas para o combate à violência no
Rio de Janeiro. Antes, o ministro dará
ao governador Nilo Batista recado do

presidente Itamar Franco: a participa-
ção do governo federal será sempre em

conjunto e com o aval do governo esta-
dual. 

"O 
presidente quer que fique

bem claro que não se trata de interven-

ção", disse a secretária especial da
Presidência Denise Paiva. Ela infor-
mou que Itamar não prometeu a pre-
sença dos comandantes militares do
Leste no encontro. O Viva Rio prevê a
colaboração das Forças Armadas no
combate ao crime no estado. (Página 19)

B
O ciclista em busca
da angústia humana

O pintor Iberê Camargo, que morreu na noite

de terça-feira, aos 79 anos, em Porto Alegre,

deixa uma extensa obra, calcada em figuras

humanas angustiadas e cores sombrias, que o

coloca entre os maiores expressionistas da

história da arte brasileira. 
"Sou 

um ciclista da

vida que anda contra o vento", costumava

dizer Iberê para justificar a predileção pelo
trágico. O corpo do pintor foi velado durante

todo o dia de ontem e será sepultado hoje. às

10h30. (Páginas le 8)
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Selma encara teste
de fogo no Canecão
Depois de cumprir nos últimos anos o

circuito de bares e teatros da cidade, a

cantora Selma Reis (foto) estreia amanhã,

com 
"um 

frio na barriga", no almejado

palco do Canecão. O show repete o titulo

de seu primeiro sucesso, Coração

suburbano, c tem produção orçada em

mais de USS 100 mil. Será dirigido por
Flávio Marinho. Selma cantará também

sucessos de Vinícius de Moraes. Caetano

Veloso e Raul Seixas. (Página 8)
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Samuel Martins

No Rio c cm Niterói, céu
claro, passando a nubla-
do. Possibilidade de chu-
vus esparsas no fim do
dia. Temperatura estável.
Máxima em Bangu e mi-
niina no Jardim Bola-
nico. Mar calmo, com vi-¦'¦:¦ 
sibilidade moderada.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 21.
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Carro e Moto

D Uma edição especial do caderno

Carro e Moto mostra a tendência

do mercado de carros importados e

a participação de cada marca, das

francesas às japonesas, passando

por alemãs, russas, inglesas e

americanas. Destaca ainda os

avanços tecnológicos e a

democratização do acesso a sistemas

de segurança mais modernos.

Informe JB

Desemprego diminui
no Io mês do real

Página 6

Brasil lança novo
satélite na Guiana
O satélite brasileiro Brasilsat BI foi

lançado ontem, às 201.05, a bordo

do foguete Ariane 4, do Centro

Espacial da Guiana, cm Kourou, Ele

substitui o Brasilsat AI. que esgotou

sua vida útil, e garantirá mais

potência a serviços de telefonia,

transmissão de dados c difusão de

sinais de teve. Em outubro sobe o

Brasilsat B2. (Página 14)

Galdeano perde
ação na Justiça

0 empresário Antônio Sanchez

Galdeano. que pretende erguer
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espigues em área de proteção
ambiental do Morro Dois Irmãos,

sofreu uma derrota na sua tentativa

de construir dois prédios de 22

andares na Rua Lauro Muller. em

Botafogo. A Justiça considerou

improcedente ação que ele move

contra pessoas que se opõem à

obra. (Página 2(1)

Cabernite recupera
registro cassado
De nada adiantou a pressão de

entidades nacionais e internacionais

de direitos humanos: o Conselho

Federal de Medicina devolveu ao

psicanalista Leon Cabernite seu

registro, cassado no Rio por ter

acobertado o colega Amilcar Lobo,

envolvido em sessões de tortura. Sua

pena: 30 dias de suspensão. O outro

acusado, Ernesto La Porta, será

julgado novamente. (Página 13)

Coluna do Castello

PLteml%masjá

quer ministério
Página 2

COTAÇÕES
URV (30.06) CRS 2.750,00
Salário mínimo em RS 64,79

DÓLAR (ontem)

Comercial (compra) RS 0,895
Comercial (venda) RS 0.897
Paralelo (compra) RS 0,89
Paralelo (venda) RS 0.91
Turismo (compra) RS 0.906
Turismo (venda) RS 0.908

TR

do dia 11.07 4.3201°-_

UNIF

P/IPTU residencial RS 14.70 -

. P/IPTU residencial, comercial e territorial.
ISS e Alvará RS 14.70
Taxa de Expediente RS 2,94
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Ano Cl V — N° 125

Assinatura JB (novas) ÇJ Rio 589-5000

Outros estados/cidades (DDG) .13 (021) 800-4613

Atendimento ao assinante....^(021) 589-5000

Classificados ÇJ Rio 589-9922

Outras praças (DDG) Sl021) 800-46U

Denúncia contra
a máfia do bicho
divide a Justiça

O que parece lógico aos olhos da
opinião pública está dividindo a
Justiça do Rio: a aceitação da de-
núncia do Ministério Público contra
as 61 pessoas acusadas de participar
do esquema de propinas do jogo do
bicho depende dos 25 desembarga-
dores do Órgão Especial do Tribu-
nal de Justiça, e tudo pode acabar
em pizza. O procurador-geral da
Justiça, Antônio Carlos Biscaia, que
desvendou o esquema, acha que tem' 

1 votos a seu favor. Entre os 14
votos restantes, há um grupo forma-

Prefeitura adia

transferência de

do por cinco desembargadores que
pode liderar uma corrente contrária
à aceitação da denúncia. Se houver
empate, a decisão caberá ao presi-
dente do Tribunal de Justiça, Antô-
nio Carlos Amorim.

O processo contra o bicho é o
maior da história do Tribunal áe
Justiça e está em julgamento no Ór-

gão Especial por envolver um pro-
motor. A decisão sobre a aceitação
da denúncia, prevista para hoje, po-
de ser adiada se um desembargador

pedir vistas dos autos. (Página 17)

Crescimento de

Cardoso reduz

camelô do Centro doações a Lula

Camelôs preferem a Rua Uruguaiana ao novo camelódromo

Ricupero teme

que reposição

gere turbulência
O ministro da Fazenda, Rubens Ri-

cupero, alerta para a possibilidade de
novas turbulências, trazidas por reivin-

-dieaçücs-salHriaisr^arrêlêros brasilei-
ros precisam se habituar a reposições
dentro de uma economia estável. Ricu-

pero afirma que a distribuição de renda
implica outro tipo de política, que virá
mais tarde mas começa com a estabili-
dade, que livra a sociedade do imposto
inflacionário. O aumento do consumo
em julho levou o ministro da Fazenda a
fazer um pronunciamento na TV. Ele

pediu ao consumidor que tome cuidado

para não pagar juros excessivos, iludi-
do por prestações aparentemente bai-
xas. Garantiu no entanto que não to-
mará medidas para conter o consumo,
como o aumento de juros. (Negócios &
Finanças e Informe Econômico, página 3)

Taxa de juros dos

CDBs sobe a 50,4%
Os juros dos Certificados de Depó-

sito Bancário (CDBs) de 30 dias passa-
ram de 48,20% para 50,40% ao ano
em resposta à fixação das taxas do
overnight em 5,28% ao mês, pelo Ban-
co Central. Os investidores em cader-
neta estão manifestando surpresa com
a expressiva queda do rendimento no-
minai da poupança de julho para agos-
to. Previsões de vários bancos e con-
sultores para o IPC-r deste mês apon-
tam para um índice entre 3% e 3,5%.

(Negócios & Finanças, páginas 4 e 5)

Previsto para hoje, o confinamento de
todos os ambulantes do Centro no novo
camelódromo da Rwa Uruguaiana foi
transferido para a próxima semana. Diaii-
te da ameaça de nova baderna, a prefeitu-
ra decidiu atender os apelos dos comer-
ciantes legalmente instalados, cujas vendas
caíram muito depois do arrastão da última
segunda-feira.

Segundo o subprefeito do Centro, Au-

gusto Ivan de Freitas, a transferencia para
o camelódromo será feita cm dois dias, sob
o comando do prefeito César Maia. A reu-
nião que definiu o adiamento teve a particí-
pação de representantes dos ambulantes,

que alegam não ter conseguido organizar
ainda a ocupação da nova área. (Página 19)

O crescimento da candidatura de
Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
provocou um efeito colateral inespera-
do para o seu principal adversário: a
redução de doações financeiras de cm-

presários para a campanha de Luiz Iná-
cio Lula da Silva, do PT. Já há falta de
cartazes, faixas e outdoors para susten-
tar a campanha de rua. Rui Falcão,

presidente do partido, condenou o
comportamento inflexível do PT nos
estados. Na Paraíba, os petistas dificul-
taram a aliança com o candidato do
PMDB, Antônio Mariz. No Rio Gran-
de do Norte, o PT local resiste à pro-
posta de renúncia para apoiar Vilma
Maia (PSB), favorita nas pesquisas,
uma 

"lulista 
declarada". (Página 6)

Coréia do Sul —AP~_^^^^^^^^^^^ Che)u,
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D Um Airbus 300-600R da Korean

Air Line ficou completamente destruí-

do ao se incendiar e explodir quando
aterrissava na ilha coreana de Cheju.

Os 160 passageiros se salvaram gra-

ças à eficiência da tripulação, que
tirou todos por uma saída de emer-

gência, em dois minutos. O Airbus

pousou em meio a fortes ventos, der-

rapou e saiu da pista molhada, baten-

do numa cerca. Com o choque, come-

çou a pegar fogo. Logo após a saída

dos ocupantes, explodiu. Fontes ofi-

ciais disseram que o piloto, pouco antes

do pouso, tentou uma arremetida e per-
deu o controle do avião. (Página 15)

Viva Rio convence Nilo

a combater a violência
Em reunião ontem com representan-

tes do movimento Viva Rio, o governa-
dor Nilo Batista concordou em assumir
o combate à violência no Rio. O gover-
nador vinha resistindo a participar da
execução do plano de emergência por
discordar que haja uma 

"escalada verti-

ginosa da violência no estado", como
afirma o documento do grupo, levado
ao presidente Itamar Franco na semana

passada. Os integrantes do movimento
aceitaram aguardar um estudo dos nu-
meros da violência no Rio e selaram o
acordo com Nilo, constitucionalmcnte
o único que pode acionar as forças
federais para enfrentar o crime. A reu-
niào marcada para hoje pelo grupo,
com a presença do ministro da Justiça,
foi adiada c terá nova data anunciada
na próxima semana por Nilo. (Pág. 19)

Roubo de carro

em 93 assusta

os europeus
O roubo de 2 milhões de carros nos

países da União Européia em 1993
levou a Alemanha, que preside a UE.
a pedir a adoção de uma legislação
comum que obrigue as fábricas a cria-
rem sistemas antifurtos mais eficazes e
a solicitar maior controle nas frontei-
ras com a Europa Oriental, onde estão
os principais receptadores dos veicu-
los roubados no continente. (Pág. 16)

B
O ciclista em busca

da angústia humana

.0 pintor Iberê Camargo, que morreu na noite

de terça-feira, aos 79 anos, em Porto Alegre,

deixa uma extensa obra, calcada em figuras

humanas angustiadas e cores sombrias, que o

coloca entre os maiores expressionistas da

história da arte brasileira. 
"Sou 

um ciclista da

vida que anda contra o vento", costumava

dizer Iberê para justificar a predileção pelo
trágico. O corpo do pintor foi velado durante

todo o dia de ontem e será sepultado hoje. ás

10h30. (Páginas le 8)
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Selma encara teste

de fogo no Canecão

Depois de cumprir nos últimos anos o

circuito de bares e teatros da cidade, a

cantora Selma Reis (foto) estréia amanhã,

com 
"um 

frio na barriga", no almejado

palco do Canecão. O show repete o título

de seu primeiro sucesso, Coração

suburbano, e tem produção orçada em

mais de USS 100 mil. Será dirigido por
flávio Marinho. Selma cantará também

sucessos de Vinícius de Moraes. Caetano

Veloso e Raul Scixas. (Página 8)
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¦ Ex-governador diz que so respondera a provocacoes dos tucanos depois da eleigad*
MARCELO PONTES ® Brasilia — JamHBltt_ar

L————m-mm—mm—mmmmmmm—mmmmm—* _ Q ex.gOVC,-. geilCia qUe CU reSpOIl-
_ _ r , nador da Ba- dida depois da eleigao, que acho
l) MiniSteriO UC hia Antonio para o Brasil do

JJ Carlos 

Maga- ^ 
^ 

"** > que exercer o mcu direito normal

que 0 crescimcnlo da eandidatura
ernan(j0 Henrique trabalhar com ele. Nao sa ter com seu candidato Fernando de Fernando Henrique foiuma sur-

1 ^.'^0S°| ^^PSDB nSo'tivesse plano^de if elei^ACN/I 
considera que nfioje; perava que isso acontecesse no final

e PFL apressaram-se em proveita-lo. <;des dc corrcligionarios. A declara- nhar no primeiro turno. Em sua

deflagradVo ^oteamento bem Fernando Henrique depois de dona Rath Cardoso, mu- Fernando Henrique fara com que o

co futuro governo — e ferisse ter o professor Ed- PFL. Segundo ela, "o PFL nao Em Brasilia — 0 presidente

um Nli nisterio 6°u m pre?o da^Fifen'da^Ricupero ivi porqircjierdeu poder''. ^ 
versa de quase uma hora com Fer-

tido, O PL, que .alem de duas aspiragoes: presidir deve nisponder aos impulsos do dois quis divulgar o que^conversa-

nid'uvi^pcsquisas deito" d ou^ser^em' comprometer 
o Piano Real, um dos Planalto c o candidato saiu pela

rais ainda tem uma: ban- baixador do Brasil em didato do PSDB. "Cada um dc nos dcncia, fugindo de entrevistas.
" deira. o imposto tmico. Roma deve sc policiar para nao responder Ao dcixar seu comitc central, as jfnF

que ninguem quer carre Urn Ministerio de Fer- rcligidnarios''. defendeu o ex-go- moil que iria ao Planalto para BBMBBf . m0§ J Mjffnm
8a,« , . 11 alldo Henrique teria. vernador. acresccntando que cstes "mais uma" de suas "conversas se- ¦HDHKHflHB '

Credile-se a noticia do certamente, um norne de episodios provocam unvclima 

|e 
manais" com Itamar. "Vou dizer a 

JEjfofi
ma lama do PFL e de 

p01 exemplo, 0 economis- Fernando Henrique a respeito da fosse conversar com o presidenteMaico Maciel nesse terre- ^ e futuro senador Jose diferen^a de sens estilos de fazer sobre o reajuste salarial dos funcio- l||^w^gMBpKJHP4^v-
I no. Em primeiro lugar. e Serra. Quem nao conhece politica. Segundo o candidato,^o nariospiiblicos.

| que houve, antes de tudo, imaginar que ele se senti- rou a declamgao do candidato "um resolvido Sefiindo elej nem serial /- I'sHh 1
loi 0 despertai da gllla clo rja forpado a cumpriftal- grande elogio": "Sou 

grato ao elo- mais preciso falar sobre a questao HHHHBI * Mn
PL pela possibilidade de meses de mancJat0 gio que ele me fez. Mas mesmo que com o presidente. ltcimar: tear da convcrsa que mantcve com Cardoso ndo joi clivu/^ula

i5 chcgar ao Palacio do Pla- n0 sena(j0i para experi-
^ nalto na caiona da candi- mentar a nova Casa "rk • 1 *!*¦ A • "B r •

I | 

to, deFer„a„do Hen- vonlade dos scus fesquisa 
abate iiulitaiicia de 

yuercta

| 
Em segundo lugar. Mas Serra jamais es- monica dai lari jbhbhhbB ram ao encontro o governador Luiz tem conipetencia para dar ordens e

3 nao ha elementos para fi0 PO„«. „m;nnc . . u . . Antonio Fleury Filho e deputados porquee frouxo", concluiu.
dnvid'ir de denoimeiltos ^ ® SAO PAULO Os resultados das do partido. Ex-prefeitos e depu- A est'ienacio de Ouercia nas». auviaar ui acpoimtntos aue a sua principal voca- pesquisas abaterani a militancia do ndos comecarim a admitir aue I 

A c.stagna<;do etc yuci
w dp divers-is nrisens dando p , F1111^1H''i LfkR 

n , tados comecaram a aamitir que a pesquisas de miengao de voto abtt-cte diversas oilgens aancic rao na0 eja aUvidadelte- PMDB. Ontcm, em almo^o com mf- campanha esta comphcada. A re- |ou ate nemedebistas confiantes'na
I conta dfequej ate agora. cislatiVi No fundo ele ex-preleitos pauhstas brgamzado jp^ ^ jeigao da classe media ao Quercia e revinvolri que a propagaOTelei1•' pm nf>nli„m mnmpnlo H'l glSiatlva. 1NO iunao, ete para 0 prcsidcnciavel do partido, K ¦¦ mnito crnnde" Inmentnn um denu- 

IU1I,'IU)I a que ll ProPafedWL1f_

i 
em nen hum momuito da 

mesmo e do Poder Orestes Quercia, e o candidato ao ' 
J JWf|] 

°Sf ' 
„™SIt ZwZL 

loral poder,a proporclonar- ?uc'"convivencia do PFL com 
| tj Tant0 que governo, Barros Munhoz, o clima ^|pWv1 f 

Pode ser que nao tenhamos cia criiicou as pesquisas c coiocou
0 PSDB sc tralou da divi- 

LXLt UUV. era dc pessimismo, apesar da pre- W>!0& M- I chances< mas a derrola sera honr°- cm diivida a confiabilidade do Ibo-

I sao dc careos do governo, q»'S scr, primeiro candi- sen?a de cerca de 300 pessoasj 
" ' ' 

1 W sa'^lamentou um ex-prefeito da pc, cm que caiu um ponto.

na hipotese de vitoria na dato a governador de Sao Diante dos novos numeros, que o ^ ^ H| regiao oeste do estado. "Nao tenho certeza dessa queda
! . I ... . f Paulo, disputa de que deixam cmpatado com Eneas Car- ^ lk ^ ' 

. 
*' 0 candidato voltou a insistir nas nas pesquisas. todo mundo erra e

i 
e cigao. em e * 

abriu lliao dianle das evi- neiro (Prona), com 3%, Quercia g 
' 

criticas ao presidenl Itamar'Fran- (|uemsahecleserraram", afirmouo
. parte de uma nova es i a- 

^encias de aue a Candida- protelou para mais 30 dias a sua . 
co. "Nesse dias. vimos o presidente candidato?'"As dif^en?as sao pou-

teg.a de marketing do 
^ias 

oe que a canaiaa nas 
pesquisas. Ha um mes , , llamar briear com os niinistros. ,1S c esl;lo dentr0 da margem de'< ppr nnp niipr dpiffriid'ii" tUlJCRle MariO Lovas.era ele dizia que crcscena com o imcio te ~PFL, que quel desgllldai da 

propaganda cleitoral. • 
\ Presume nao briga. da ordens . cno. 0 levantamento foi fe.to de-

de sua fachada a pecha de A16m cic ex.prefeilos e do candi- 
'' 

discursou Quercia para a plateia pois de iniciado o programa polui-
i clientelisnio, a ideia de ' ' dato Barros Munhoz, comparece- Quercia: 

"Pesquisapode error" que o homenageava. "Quem nao co no radio e na televisao.

I fugir dos ritos antecipa- feren™- entretanto nao

% dos de loteamento da ad- impediu que Serra fosse . 
, .

1 n oucrs^rlu™: ZZTjZlt Candidato ainda busca novas adesoes
>'./< 1 

'' 
. ¦ i j , , seqiiente Tampouco Livre da:acusa<$o de estelionato Fernando Henrique Cardoso. "Fa- morando um pouco, porque tinha Unia suposta sinaliza?ao do ex- ,,

¦ i tril° principal dos tuca- 
H' ' d •> feita contra ele pelo Ministerio Pu- lou-se que o ex-presidente Sarney garantido que resolveria as penden- candidato do PL a presidente, Ma-

> 4 110S, na liora de enCai'ar impedira de ser um SCIia- blico, 
Quercia reconhece que a re- iria apoiar outro candidato, mas, cias cm 24 horas. Essa ja dura mais vio Rocha. para apoiar Quercia foi

¦J Ullia disputa efetiva de d°r competente, COlllO, jeigao da denuncia pelo Superior contrariando as expectativas, isso de 100 horas." bem fecebida pelo presidenciavel,
v< I 

' 
alias, OS eleitores ja estao Tribunal de Justi?a nao trouxe no- nao aconteceu", argumentou. Quercia aeha que a desistencia mas e|e cvitou assumir o compro-

Pi Nam nnr isso se node entendendo, com O apoio vas ades°es a sua eandidatura. "Os 
Quercia lamentou a demora do do candidato do PT ao governo da mjss0 do adotar 0 imposlo £,nico.

r'H in cm pui issu sc puuc apoios sao os mesmos, com a dts- TSE na anahse do recurso contra a Paraiba, Avenzuatv Arruda, para .,,,
deixar de enxergar no ho- consagradoi que vem ob- tensoesjaconhecidas", disse. propaganda de Fernando Henrique apoiar o do PMDB, Antonio Ma- ISP°S °'1 con Ll,.' '' 

J 1 .

j-\ : rizonte alguns sinais que tendo na campanha elei- Para o governador Fleury, o na TV, que, segundo ele, estaria riz. nao ira atrapalha-lo. "Nao cuiado' Quercia disse clue nao_,ra

^ nermitiriam iniciar a toral, em Sao Paulo. mais importante e nao haver uma usando recursos proibidos pela lei. existe problema, c o PT quem esta negociapiinisteriosparagarantiro,
,\S ' , 

' • Cprro nnrlprn cpt* um debandada para a campanha de "A Justica esta estranhamentc de- apoiando o nosso candidato." apoio.
£$ montagem de um mosai- pooera ser um • 1

y co do futuro governo, na senador competente, por
i hipotese de 

"Fernando 
exemplo, no mesmo Mi- /mSSSSSSSSSSSSSSS\ 

Birr" 
aaffl:fgE^amil 

PFT, nedp
i Henrique veneer a eleigao nisterio onde o deputado 1 H I • M "f ¦ t . r

I presidencial. Luis Eduardo Maga- US$2,977 I f J 
'I 

1 111 1 TPI tf>an1ra
i Tasso Jereissati por lhaes, figura chave na I 1 4 

iiiMiiJSllfn tOIUld1.1SSU Jtll.IS.nm, 1^1 . r Superior Guias em (CONSULTE OPCIONAIS I J j\ WMBMlTlllll F1
M exemplo. que na epoca montagem da alianga do grsciaeturquia) g l

I como presidente do PSDB com o PFL, sera 1 Wli JJIlTllglMAMJhTOlgil I CaSai

|i PSDB foi um dos princi- que qmser. Luis Eduardo 1^ „ , Wl MUSIC afltvemJdeS;mta Catarimi' km'C' 
pais articuladores da can- tanto pode ser ministro I l^]\ ,nSleSwSSS^^uIS? AcrfsIjJ'12 

abohi.-'9| C 1V1 L1Z A D A_ |eia AmiS(PPR), sofreu um duro-
d didatura de Fernando como obter 0 apoio em I - ' DINAMARCA' 

ho™ R$ 2.980,00 I &INFORMACAO golpe. Lideres do PFL - coligado

I Henrique, tera certamen- bloco da alianga para dis- ^j^aMiBiiMiiTi'imiTllI II11111111111^—J RELEVANTE com 0 PPR P«ra asclci^

te 0 omileeio de suSerir putar a presidencia da p^^^^^HBSaflTT'liiril Cl°" umram-se ao PT, PDT c
M. 11 u P X; fe m 5Llfcl" * j t-v . Ir^ckiTl fDX/iOOA ooc AQA *iniQ „ .1 PMDB para pedir a cnacao de uma.

um nome para o hipoteti- Camara dos Deputados, ^CENTURY.224-5230 icentro) cpi para mvestmar supostas irre-..
^ co Ministerio de Fernan- seu maior sonho politico, L——— ¦* gularidiles praticadas por ela e o

j„ Lirt„,.:nil, \rs„ law. nn mnmpnto marido e candidato a Presideneia»

I dSS^J|:le Nao se podejimaginar IT] I AI!|\DtC E DADIC I
§1 sera,o de Ciro Gomes, que ltque fora desse nna- II 

H I Il%l I IK F ^ P B Mi if 1 ll S O pedido foi adiado. uma vez„

que devolvera o governo ginario Ministerio de I A I v L| 
1 que ja estao instaladas cinco CPIs:.

i1'.' do Ceara I Tasso no dia Fernando Henrique um M 1 naAssembleia Legislativa, cujo re-
d 1° de i a neiro tecnico que ele trouxe de « nrik 

' 
^ CA3* I sulamento impede a cr.agao do,

,¦»«' 1 jtuictiu. ¦Bfl I |L jgW ¦ uma scxta. Mas o estrago politico
¦r',j Havera um lugar obn- uma diretoria do BID, B U39 JL tj na Uniao por Santa Catarina—

gatoriamente nesse go- em Washington, e que Hft 
QB coliga.00 entre PPR, PFLegL-r.

verno para 0 ministro coordena hoje 0 seu pro- INCLUINDO' B uao tem como se^i desfeito , an.ili-

m Rubins Ricupero, que grama de governo - ML I . Passagem aerea • Hotel categfRa turistica 
|| "L^ucm a"•';v! com 0 seu ieito humilde economista Paulo Rena- HR I classe economica • Cafe da mariha e taxas o 

| - (tuiii u seu jcuu m • 6 noites em Londies • Valido para embarques c.ugao at uma ci 1 soort 0 casai
m de falar ehoje uma marca to. BHB A • 6 noites em Paris ate15/set || e pohtiqueira . Para ele. daqui pa-.

Ide 

credibilidade no servi- Sao os primeiros tijoli- jpSffll ¦ • Hospedagem em quarto duplo *| ra a frentc, a Uniao so servira para-/

90 publico. Qaaado um ahos de um mosaic cuja (9 I I apoa.r o governo Konder Rm

reporter Ihe perguntou se montagem e estimulada EaBj II / |„ .yinMII I 0 dcpuufii Julio Garcia, lidcr
manteria Ricupero no pelo crescimento cons- gttra II M jflJEgiflfllBUfwMiL I do PI L na Assembleia, inlbrmou

m governo, Fernando Hen- tante da eandidatura de MIIDC SSo I que prelendia conl a CPK buscar

m rique disse, um dia desses, Fernando Henrique nas HH XJ^SSSSLmmmm ^

1 que teria todo o prazer de 
pesqa.sas 

etatorais. Mfl 
*.JggSM££^S*SS&L*  c q„e .„volv„, rcc„rs®a Qixa

r % jggaa Economica Federal em 1979.
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ESPLENDOR ESCANDINAVO

INCLUI CARTAO TUR1STCARD BASIC

POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASIL

ACM adia conflitos com PSDB
COLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES

ercia

ram ao encontro o governador Luiz
Antônio Fleury Filho e deputados
do partido. Ex-prefeitos e depu-
tados começaram a admitir que a
campanha está complicada. "A re-
jeiçào da classe média ao Quércia é
muito grande", lamentou um depu-
tado. "Pode ser que não tenhamos
chances, mas a derrota será honro-
sa"| lamentou um ex-prefeito da
região oeste do estado.

O candidato voltou a insistir nas
críticas ao presidente Itamar Fran-
eo. "Nesse dias, vimos o presidente
Itamar brigar com os ministros.
Presidente não briga, dá ordens",
discursou Quércia para a platéia
que o homenageava. "Quem não

tem competência para dar ordens é
porque c frouxo", concluiu.

A estagnação de Quércia nas
pesquisas de intenção de voto aba-
lou até pemedebistas confiantes na
reviravolta que a propaganda ciei-
toral poderia proporcionar. Quér-
cia criticou as pesquisas c colocou
cm duvida a confiabilidade do Ibo-
pe. em que.caiu um ponto.

"Não tenho certeza dessa queda
nas pesquisas, todo mundo erra e
quem sabe eles erraram", afirmou o
candidato. "As diferenças são pou-
cas e estão dentro da margem de
erro." O levantamento foi feito de-
pois de iniciado o programa políti-
co no rádio e na televisão.

MONICA DALLARl
SÃO PAULO — Os resultados das

pesquisas abateram a militância do
PMDB. Ontem, em almoço com
ex-prefeitos paulistas organizado
para o presidenciáve! do partido,
Orestes Quércia, e o candidato ao
governo, Barros Munhoz, o clima
era de pessimismo, apesar da pre-
sença de cerca de 300 pessoas.
Diante dos novos números, que o
deixam empatado com Enéas Car-
neiro (Prona), com 3%, Quércia
protelou para mais 30 dias a sua
reação nas pesquisas. Há um mês
ele dizia que cresceria com o início
da propaganda eleitoral.

Além de ex-prefeitos e do candi-
dato Barros Munhoz, comparece- Quércia: 

"Pesquisa 
pode errar

Candidato ainda busca novas adesões
Uma suposta sinalização do ex-

candidato do PL a presidente, Flá-
vio Rocha, para apoiar Quércia foi
bem recebida pelo presidenciável,
mas ele evitou assumir o compro-
misso de adotar o imposto único.
Disposto a conversar caso seja pro-
curado, Quércia disse que não irá
negociar ministérios para garantir o
apoio.

morando um pouco, porque linha
garantido que resolveria as pendên-
cias em 24 horas. Essa já dura mais
de 100 horas."

Quércia acha que a desistência
do candidato do PT ao governo da
Paraíba, Avenzuar Arruda, para
apoiar o do PMDB, Antônio Ma-
riz, não irá atrapalhá-lo. "Não

existe problema, é o PT quem está
apoiando o nosso candidato."

Fernando Henrique Cardoso. "Fa-
lou-se que o ex-presidente Sarney
iria apoiar outro candidato, mas,
contrariando as expectativas, isso
não aconteceu", argumentou.

Quércia lamentou a demora do
TSE na análise do recurso contra a
propaganda de Fernando Henrique
na TV, que, segundo ele, estaria
usando recursos proibidos pela lei.
"A Justiça está estranhamente de-

Livre da acusação de estelionato
feita contra ele pelo Ministério Pú-
blico, Quércia reconhece que a re-
jeição da denúncia pelo Superior
Tribunal de Justiça não trouxe no-
vas adesões à sua candidatura. "Os

apoios são os mesmos, com a dis-
tensões já conhecidas", disse.

Para o governador Fleury, o
mais importante é não haver uma
debandada para a campanha de

PFL 
pede

CPI contra

casal Ajiiiii
FLORIANÓPOLIS — A candidata,

ao governo de Santa Catarina, An-;
gela Arnin (PPR), sofreu um duro
golpe. Líderes do PFL — coligado
com o PPR para as eleições propor--
cionais — uniram-se ao PT, PDT éf
PMDB para pedir a criação de uma,:
CPI para investigar supostas irròp|
gularidades praticadas por ela e o
marido e candidato à Presidência!
pelo PPR. Esperidião Amin, na,
vendi de um terreno na capital.

O pedido foi adiado, uma vez,,
que já estão instaladas cinco CPIs:.
na Assembléia Legislativa , cujo re-
giilamento impede a criação de,
uma sexta. "Mas o estrago político
na União por Santa Catarina —
coligação entre PPR. PFL e PL —
não tem como ser desfeito". anali-;
sou o lider do PPR na Assembléia.
Gilson dos Santos, para quem a'
criação de uma CPI sobre o casal
"é 

politiqueira". Para ele. daqui pa-
ra a frente, a União só servirá para
apoiar o uovemo Konder Reis
(PPR)".

O deputado Júlio Garcia, líder
do PI L na Assembléia, informou
que pretendia com a CPI. buscar
esclarecimentos sobre a transação
comercial feita por Angela e Amin
e que 

'envolveu recursos da Caixa
Econômica Federal em 1979.
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Cardoso abrirá espaço no governo para aliados
..... , 11.1.1 4. a:„ „„<* «s^ ovíctA QpnrHn nara ksn mas; os caraos terão mie ser nreenchidos

! José Aníbal, provável líder de um governo tucano, disque não existe arordo para isso, mas os 
cargos 

terão que ser preenchidos 
j

palavra de apoio definitivo. 0 
\\t mmmmmmm^mmmmmmmmmm¥mmmWammmm^a^^^^ 

PSDB 
apOSta

no Io turno
JQRGÉMAR FELIX

1 SAO PAULO
-~ 0 deputado

José Aníbal

(|SDB-SP),
depois de uma

cenversa tele-

fonica com o

candidato a vice-presidente, sena-

der Marco Maciel (PFL-PE), dei-

XBu ontem claro que a articulação

ppTitica para garantir maioria no

(£pngresso no eventual governo
l?ernando Henrique Cardoso pode
itfciuir a negociação de cargos. 

"Es-

rjaço no governo haverá para todo

inundo", afirmou. Mas destacou

que os critérios serão bem claros:
'É 

preciso, no entanto, vontade

política e competência administra-

tiva".

5 Segundo Aníbal, há um 
"acordo

tácito" entre PSDB. PTB e PFL de

que não há comprometimento com

cargos, mas os lugares existem e

terão que ser preenchidos. 
"Esse

apoio terá que ser feito sem com-

ptomisso com governo", disse. O

deputado, que num governo Fer-

liando Henrique seria candidato

forte a sei líder na Câmara, é um

dos principais articuladores da

maioria parlamentar que garantiria
qS três quintos do Congresso para
aprovar a reforma constitucional

prometida pelo candidato tucano,

que a considera a única alternativa

pára o governo promover reformas

estruturais no país, depois do fra-

casso da revisão constitucional.
¦* 'Emendão' — O candidato do

PSDB pretende enviar essas emen-

das constitucionais ao Congresso já

nas primeiras semanas de mandato,

caso vença as eleições. A missão do

deputado paulista é procurar políti-
cos comprometidos com o emendão

que incorporaria as reformas do

Estado, da Previdência Social, do

sistema tributária e do sistema poli-

tico e procurar arrancar-lhes uma

emendão è uma das peças impor-

tantes na estratégia de Fernando

Henrique para dar sustentação ao

Plano Real.

A articulação pode incluir até o

PT, segundo o deputado. Aníbal e

o deputado José Genoíno (PT-SP)
têm boas relações de amizade. O

outro petista na mira dos tucanus é

o candidato a vice-governador do

Rio Grande do Sul, deputado Éden

Pedroso. 
"Até 

porque essa maioria

não vale só para o PSDB, mas para
o PT também", afirmou Aníbal.

No PMDB, os interlocutores de-

vem ser os deputados Germano Ri-

goto (RS), Luiz Roberto Ponte

(RS), Luiz Carlos Santos (SP) e

Alberto Goldman (SP). 
"São 

pes-
soas comprometidas com essas pro-

postas", disse.

O PDT, na opinião do tucano,

será a conquista mais difícil. O in-

terlocutor mais cotado é o depu-

tado Miro Teixeira (RJ). No PPR,

Aníbal trabalha com a possibilida-
de de apoio de Delfim Nctlo (SP).
"Delfim diz que é a favor da refor-

ma. vamos ver na hora da onça

beber água", desafiou.

? O líder do PL na Câmara, Vai-

demar Costa Neto (PL-SP), disse

que a aproximação entre o PL e o

PSDB "azedou". Costa Neto ficou

irritado com a atitude do coordena-

dor da campanha tucana, Pimenta da

Veiga, que exigiu explicações do pre-

sidente do partido, Álvaro Valle, so-

bre as negociações em torno de um

ministério. Em troca do apoio à can-

didatura de Fernando Henrique Car-

doso e da adesão branca à coligação

PSDB-PFL-PTB, o PL estaria que-

rendo garantir lugar num eventual

governo de Cardoso. Costa Neto

reagiu, irritado, à investida de Pi-

menta da Veiga : "Ele não tem que

exigir nada. Ele manda no PSDB; no

PL quem manda é o Álvaro Valle".

Brasília — Jamil Bittar
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Ao ler a carta de renúncia de Rocha, Valle o defendeu das denúncias

PL oficializa renúncia
O PL oficializou ontem a re-

núncia do deputado Flávio Rocha

(RN) à candidatura à Presidência,

mas quer continuar a influir na

sucessão. 
"O episódio dos bônus

foi fruto de inexperiência política
de assessores", justificou o presi-
dente do partido, Álvaro Valle, ao

apresentar à imprensa a carta de

renúncia do candidato.

Flávio Rocha desistiu da can-

didatura por causa das denúncias

de venda de bônus eleitorais com

deságio. A posição do PL sobre

seu futuro na campanha sucesso-

rja será anunciada até a próxima
segunda-feira. O apoio ao tucano

Fernando Henrique Cardoso tem

hoje a preferência da maioria dos

diretórios já consultados.

Na ausência de Rocha, Álvaro

Valle encarregou-se de ler a carta

de renúncia. O presidente do PL

divulgou também uma nota em

que o partido se solidariza com

Rocha. 
"Não 

há um só militante

que não esteja certo de sua corre-

ção em todo esse episódio dos

bônus", disse Valle.

Rasura — A carta de renún-

cia foi enviada por fax e com data

rasurada. Foi riscado o dia 6 e

colocado á mão o dia 10. ontem.

Isso significa que Rocha renun-

cjou à candidatura no sábado, de-

pois de um acordo para que ocu-

passe os horários gratuitos do

partido para se defender.

Ontem, pela última vez. Rocha

defendeu o imposto único no ho-

rário eleitoral e atribuiu aos que
nào querem a reforma a 

"arma-

ção" contra sua candidatura.

Com a renúncia, o PL perde o

tempo de lm42seg no horário

gratuito, que será redistribuído

entre os demais candidatos.

Segundo Álvaro Valle, a rasu-

ra na carta de Rocha não foi feita

por má-fé. 
"Seria muito mais fácil

apagar ou rebater", justificou-se.
Empresário rico. Rocha desaba-

fou na carta de renúncia: 
"Auxi-

liares meus é que foram acusados

de uma fraude que envolveria

quantia ridícula mesmo para ai-

guém de poucas posses." E acres-

centou: 
"Foi 

montada uma farsa

com claro objetivo de preparar
uma armadilha para prejudicar-
me." O deputado vai processar o

jornal Folha de S. Paulo, que, se-

gundo ele. armou-lhe a cilada, ao

comprar RSS 140 mil em bônus

com um cheque de RS 70 mil.

Bases — Álvaro Valle negou

que pretenda substituir Rocha co-

mo candidato á Presidência e con-

firmou que a tendência do partido
em oito estados é apoiar Fernan-

do Henrique Cardoso. Hoje, o PL

prossegue nas consultas aos dire-

tórios regionais dos estados. 
"A

decisão sobre qual será o novo

candidato do partido será da Exe-

cutiva depois de ouvir as bases",

informou Valle.

Para o presidente do PL. é

muito remota a possibilidade de

lançamento de nova candidatura

própria. Dos 11 estados já cônsul-

tados. oito estão com Fernando

Henrique: Rio Grande do Sul. Pa-

raná. Rio de Janeiro, Minas Ge-

rais. Bahia. Ceará. Espirito Santo

e Alagoas.

O PL tem um governador. 360

prefeitos. 95 deputados estaduais.

3.500 vereadores e 17 deputados

federais.

t

A coordenação política da can- !

didatura de Fernando Henrique ;
Cardoso inicia, na próxima sema- I

na, um processo de reavaliação da j
estratégia de campanha. 

"Temos I

condições de ganhar no primeiro ;
turno. Tenho indícios muito con- j
cretos, baseados em pesquisas in- •

ternas", disse ontem o deputado I

José Serra (PSDB-SP), candidato j
ao Senado.

O desempenho de Fernando ;
Henrique no Nordeste é decisivo !

para a estratégia de vitória no pri- ;
meiro turno. Essa é a única região :

onde ele continua atrás de Luiz \
Inácio Lula da Silva. De qualquer ;

forma, essa mudança de estratégia j
será feita depois de uma análise ;
cuidadosa. 

"Nào vamos entrar

num clima de já-ganhou. Estamos

vacinados. Eleição nào é pesquisa,
eleição se ganha no dia", adverte o

vice da chapa, senador Marco Ma-

ciei.
Cardoso já trabalha na formação de uma base de apoio para a reforma constitucional que pretende Jazi

Tucano aceita apoio, desde que 
"programático"

O apoio do PL a Fernando Hen-

rique Cardoso será bem-vindo, des-

de que seja 
"programático". Assim

como a cúpula da coligação, o can-

didato passou o dia desmentindo o

suposto acordo que garantiria ao

PL um ministério em troca de

apoio eleitoral: 
"Isso não existe,

nem eu iria admitir que existisse".

Fernando Henrique reafirmou

que nào negociar cargos durante a

campanha é um 
"ponto de honra",

pois pretende colocar em prática
várias políticas administrativas e,

só então, escolher os melhores qua-

dros para executá-las: 
"Todo apoio

é bem-vindo, mas só através do

nosso programa", avisou.

O coordenador-geral da campa-

nha, Pimenta da Veiga, também ne-

gou que nas conversas foram trata-

dos assuntos administrativos: 
"Não

foi assim com o PSDB, nem com o

PFL, nem com o PTB, nem com o

PP. Por que seria com o PL?"

Já o candidato a vice, Marco

Maciel (PFL-PE), nervoso e irrita-

do, informou que na seguna-feira

telefonou para o presidente do par-

tido, deputado Álvaro Valle, ape-

nas para tratar de 
"entendimentos

no Congresso", onde o PL tem 16

deputados e nenhum senador. Mas

em seguida revelou que a ligação

foi para agradecer os elogios que

Valle lhe dirigiu durante o horário

gratuito.

Maciel fez questão de repetir vá-

rias vezes que Valle nunca propôs
trocar apoio por cargos. Segundo

disse, o deputado apenas colocou

que, com a renúncia de Flávio Ro-

cha, o partido estaria interessado

em integrar a coligação. Mas. de

acordo com alguns líderes do PL, a

expectativa de integrar o governo

Fernando Henrique é conseqüência

natural do apoio. Eles até citam

que o ministério preferido é o da

Educação. 
"Nossa bandeira tradi-

cional é a educação"', disse o líder

do partido na Câmara, Waldemar

Costa Neto.

Nem mesmo a principal (e úni-

ca) bandeira do ex-candidato do

PL — o Imposto Único — tem, nas \

palavras de Fernando Henrique, :

chance de ser adotada. 
"Não 

j
apoiarei a criação do Imposto Úni- í

co", deixou claro o candidato ao !

comentar a possibilidade do apoio j
do PL. Com isso. Maciel concorda: ;
"Imposto 

Único é inviável, nào |
existe cm nenhum país do mundo".

Assim, resta ao PL limitar-se a

ter voz ativa nas decisões de cam-

panha, como os demais integrantes

da coligação PSDB-PFL-PTB e PP.

Os dirigentes desses quatro parti-
dos, no entanto, estão certos de que

o assento no comando político é

vaga certa no governo Fernando

Henrique.
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Os Cartões Bradesco Visa, inclusive os de Afinidade,

dão a maior liberdade para você comprar. Só no

Brasil são mais de 280 mil estabelecimentos filiados.

E mais de 11 milhões no Mundo.

ATÉ 30 DIAS PARA PAGAR.
Você faz suas compras como se estivesse usando

dinheiro ou cheque. É só apresentar o Cartão.

Rápido, fácil e sem burocracia.

Todas as suas despesas vêm numa única fatura

mensal, discriminando cada compra. Você ganha

tranqüilidade, segurança e prazo de até 30 dias

para pagar.

SE
EM ATÉ
A opção de parcelamento em até 4 vezes é feita no

momento da compra, e os encargos incidem

somente a partir da segunda parcela, sobre o saldo

devedor.

Você não precisa apresentar documentos,

comprovar rendimentos nem perder tempo com

burocracia. E fica sabendo na hora o quanto vai

pagar em cada parcela.

DE ACORDO COS» A SOA
CONVENIÊNCIA.
Neste caso, no dia do vencimento da fatura você

faz um pagamento mínimo de 25% do valor total,

desde que esse valor não seja inferior a RS 50,00

e deixa o restante para ser debitado no mês

seguinte. E se o pagamento do seu Cartão for feito

através de débito em conta no Bradesco, você pode

definir este valor até as 14 horas do dia do

vencimento, através da URA - Unidade de Resposta

Audível, um moderníssimo sistema de atendimento

telefônico, totalmente computadorizado.

Em São Paulo: (011) 214-1717.

Demais localidades: 0 800 15-2025 - DDG.

Ou diretamente em qualquer Agência Bradesco.

O valor é debitado automaticamente em sua conta

corrente na data do vencimento.

Os Cartões Bradesco Visa. inclusive os de Afinidade,

estão oferecendo cada vez mais opções para que

você possa planejar as suas compras e o seu

orçamento pessoal com total comodidade.
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íris Rezende falou de sua família e
das obras sociais que realizou

PELA TV JORNAL DO BRASIL

Brizola disse que o Brasil só terá
futuro com escolas como os Cieps

Flávio Rocha jura inocência e sai do ar
?;¦ Candidato do PL

||se despede no

| horário gratuito
;'*$' 0 programa do horário eleito-

ZZ ral gratuito dos candidatos à Pre-
; sidência de ontem à noite foi mar-'¦''cado 

pela despedida do candidato
Zy,do PL, Flávio Rocha, envolvido

:',;.Zcom a venda irregular de bônus
;. Zeleitorais. Em seu último discurso,
z Flávio afirmou não ser justo que
¦^icentenas de candidatos do PL em
l Modo o país se prejudiquem por
; ..^causa das acusações feitas contra

rafele. 
"É 

com dor no coração que
L'vvenho até vocês para dizer que

prenuncio neste momento à minha
«^candidatura. Sou inocente", dis-

se.

0 programa de Fernando

^Henrique (PSDB) falou ontem so-

|| 
bre a falta de empregos no país.

£*í;Fazendo referências ao Plano

j£*jRcal, 
"um 

passo importante para

0.a criação de novos empregos e o

js|fim da inflação", o candidato

j^prometeu criar 3 milhões e 500

píjmil empregos na agricultura e
**|mais 800 mil na área de turismo.

ífgUm locutor anunciou que só o

gielèitor de Fernando Henrique po-
;?|de acabar com a fila de 3 milhões

P|e 400 mil desempregados do país
;|;.;que preenchem a distância de

||Í500 quilômetros entre Salvador

:%ié Brasília.
i$i Luís Inácio Lula da Silva, do

pfcPT, escolheu ontem a reforma
; Zagrária. 

"Tem 
candidato prome-

intendo assentar três, quatro mi-.
:z lhões de famílias. O nosso projeto
Kde reforma agrária é tão sério que

jBíjsó fala em 800 mil famílias, o que
iíqvai gerar dois milhões de empre-
•': gos", garantiu.

g 
PMDB, PDT, PPR -

Z: Parte do tempo do candidato do

ZZPMDB, Orestes Quércia, foi utili-
ZZzado por sua candidata à vice, Íris

. Rezende. Depois de apresentar a
Z 

'família, 
ela mostrou imagens de

^programas sociais que realizou
Z em Goiás, quando seu marido, o

K.?ex-ministro Íris Rezende, gover-
•Z nou o estado. Quércia prometeu
.'^realizar um plano de transportes

;Z, que integrará ferrovias, rodovias e
hidrovias, para 

"baratear 
o preço

, dos produtos agrícolas".

Leonel Brizola, do PDT, dedi-
: cou seu programa à Educação, "a

prioridade" de seu governo. Ima-

gens de meninos de rua antecede-
ram imagens dos Cieps, 

"uma 
es-

cola moderna, de horário inte-

gral". 
"O 

Brasil só terá futuro no
dia em que tiver boas escolas co-
mo são os Cieps".

O candidato do PPR, Esperi-
diào Amin, abriu o programa fa-
lando sobre as famílias desabriga-

: das do pais. Depois de mostrar
imagens de mutirões de habita-

çào, ele prometeu 
"reunir 

prefei-
turas, sindicatos, igrejas, e asso-
ciações para usar suas experiên-
cias na construção de casas popu-

. lares".
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'Soma das referências feitas, desde o início do horário eleitoral.

ATAQUES PRESIDENCIAIS*

(Soma das referencias
sobre a sua atuação,

desds o Início do
horário eleitoral)

.1
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Fernando
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Flávio
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PLANO REAL

;,,..-, (Soma das referencias' v'' 
sobro o assunto, desde o
inicio do horário eleitoral)
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'Soma dos ataques, desde o início do horário eleitoral

Vai-se o primeiro nanico • ••

ARTUR XEXÉO

Foi 
"com 

dor no coração" que
Flávio Rocha se despediu ontem

do horário eleitoral anunciando
sua renúncia. Infelizmente os es-

pectadores não podem dizer o

mesmo. Foi até com uma certa

alegria que a gente acompanhou o

último programa do candidato do

PL É menos um nanico no ar.

Tomara que até as eleições só fi-

quem os que interessam e o hora-

rio de propaganda política gratui-
ta seja melhor aproveitado. Flá-

vio Rocha usou seus três últimos

programas para tentar explicar o
caso da venda subfaturada de bô-
nus eleitoral. Disse que é inocente,

mas a verdade é que seu comitê
eleitoral vendeu por R$ 70 bônus

que valiam R$ 140. E não há
explicação que justifique a mara-
cutaia. Pelo menos, o ex-candida-
to não apresentou nenhuma razão

plausível.
Flávio Rocha só não foi a

maior atração da noite de ontem

porque outro nanico lhe roubou a
cena. Walter Queiroz, o cândida-
to do PRN, ficou sem fala duran-

te metade de seu programa. Foi
muito estranho. O discurso que
deveria ser mostrado à noite era o
mesmo que já tinha sido exibido,

sem problemas, pela manhã. Mas

na segunda vez em que foi ao ar,

uma música altíssima cobriu a voz
do candidato. Chamou a atenção,

o que sempre é vantajoso no pro-

grama do TRE. E pouco importa

se o espectador não soube do que
Walter Queiroz falava. Afinal,

quem está ligando para as idéias

dele?
Entre os candidatos de verda-

de, o programa de Lula deu uma
boa melhorada. O candidato da
Frente Brasil Popular tirou a gra-'
vata e saiu do cenário em que
ficava preso a uma mesa. Aparen-
temente, os marketeiros de Lula.
estavam tentando lhe dar um ar

professoral, mas só tinham conse-

guido transmitir uma certa artifi-
cialidade a seu discurso. Lula ex-

pôs suas idéias sobre reforma

agrária num cenário com fundo
neutro e tinha sua fala intercorta-

da por vinhetas que resumiam seu

pensamento. Melhorou. Mas deu
a impressão de que os responsa-
veis pelo programa estão admi-

rando a participação de Fernando
Henrique Cardoso na campanha
eletrônica. Os recursos que Lula

começou a usar ontem estão sen-

do utilizados por Fernando Hen-

rique desde o início da propagan-
da pela TV. Com uma vantagem

para o candidato da Coligação

União, Trabalho e Progresso: ele

fica mais tempo no ar. Por isso

mesmo, o texto de Fernando'

Henrique parece ter mais conti-

nuidade que o texto de Lula.

Até ontem, só dois candidatos

demonstravam saber que estavam

fazendo uma campanha na televi-

são: Fernando Henrique e, na
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parte dedicada aos postulantes ao
cargo de governador do Rio, Mil-
ton Gonçalves. Agora, a campa-
nha de Lula começou a se movi-
mentar. E, na meia hora final do

programa, Marcello Alencar tam-
bém mostrou disposição para
competir. Seu programa se en-

cheu de fotos, vinhetas, jingles e 
'

um cenário mais limpo quando o

candidato se dirige ao eleitor. Até
o general Newton Cruz abriu mão
de ficar falando sozinho no estú-
dio e iniciou sua participação com

desenhos que ilustravam um caso

de violência no Rio.
Ontem, foi o PRN que não

mostrou seus candidatos ao Sena-
do. Quando isto acontece, e tem

acontecido com freqüência, a TV

fica sem som e a imagem se limita

a um slide do TRE. Resumindo: o
TRE pune o espectador pela in-
competência dos partidos políti-
cos. É injusto. Será que o tribunal
não podia punir os partidos que
não usam seu tempo?

AS PROMESSAS

Orestes Quércia
"Vou 

interligar feríòvias, rodo-

vias e hidrovias. O nosso plano
de transportes vai baratear a co-

, mida e dar estrutura para au-
mentar a produção agrícola."

Lula
"A 

nossa reforma agrária vai
assentar 800 mil famílias em 4
anos."

Fernando Henrique
"Emprego 

é minha prioridade n°
1. Vamos criar 150 mil empre-

gos, só na recuperação de estra-
das."

Almirante Fortuna
"A 

legislação eleitoral será mo-
dificada para neutralizar o po-
der econômico."

Petista muda e
tira a gravata

SÃO PAULO — Lula mudou o
visual no programa eleitoral

gratuito na TV. Seguindo pes-
quisas qualitativas, encomenda-
das pelo partido e que avaliaram

que o candidato estava 
"muito

duro, preso naquele terno", des-
de ontem tirou a gravata. A mu-
dança, porém, não significa que
a direção do PT tenha desapro-
vado o programa, como a maio-
ria dos analistas.

"O 
que as pesquisas qualitati-

vas têm nos mostrado é que há

problemas na forma, e não no
conteúdo. Agora, o Lula estará
mais solto e o programa ganha
mais fôlego amanhã, quando o
candidato a vice, Aloizio Merca-

dante, participa pela primeira
vez 

", 
avaliou o presidente do

PT, Rui Falcão.

Os petistas ainda parecem
perdidos com a nova fórmula do

programa eleitoral, que proíbe
depoimentos de artistas, truca-

gens mais criativas e imagens de

comícios e das caravanas, os

trunfos do partido nas campa-
nhas passadas. 

"É 
o efeito da

Lei Serra", disse Falcão, referin-

do-se à nova lei eleitoral, de au-

toria do deputado José Serra

(PSDB-SP).
"Não 

dá para comparar a
campanha de 89 com a de 94.
Antes, os artistas, comícios e jin-
gles eram uma embalagem. Ago-
ra, apostamos no programa de

governo do Lula e em mostrar o
significado da aliança conserva-
dora que apoia nosso adversa-
rio", prosseguiu. 

"E 
as pesquisas

qualitativas mostram que temos
acertado." Os programas já exi-
bidos serão editados em um cli-

pe e mostrado ao Diretório Na-
cional.

Gar©
Z O candidato do PDT ao governo
: do Rio, Anthony Garotinho, usou

;Zo horário eleitoral gratuito para fa-

Z.;:lar sobre agricultura. Ele lembrou

;S.dois projetos que criou para o setor

;Z quando era secretário estadual de
Agricultura — o moeda verde total
e o sacolão. "Governei 

Campos, o
maior município agrícola do Rio, e
agora vou realizar programas que
dêem melhor crédito para os agri-

cultores e melhorem as estradas vi-

cinais", disse, acrescentando que
extern candidato que fala de agricul-

tura "e 
nào sabe separar pé de taio-

;Zba de pé de inhame". Garotinho

Z'aproveitou para criticar o cândida-

ç^todo PSDB, Marcello Alencar, que
^"fretou um helicóptero para fazer

campanha". O programa de Mar-

I cello foi aberto pela voz de um

locutor anunciando que as contas

de sua gestão como prefeito do Rio

foram aprovadas por unanimidade.

Depois de apresentar números que
indicam a baixa renda da popula-

çào no estado — 42% ganham de

um a três salário-mínimos —, ele

afirmou que em seu governo vai dar

I apoio às iniciativas empresariais de

: todos os municípios, dando força

tinho lembra que foi criador do sacolão
GOVERNO ESTADUAL¦ ATAQUES GOVERNAMENTAIS*

(Soma de referências sobre
o atual governo, desde o Inicio do

/ Wíi horário eleitoral)
• C'*^^^ 'ZZJ • ¦ ¦ •

1 Anthony I
Garotinho

Coronel P.
Santoro

Jorge
Bittar

Marcello
Alencar

Mauro
César

Milton
Gonçalves

Newton
Cruz

Ronald
Âzaro

às pequenas e médias empresas.
"Esse 

problema está sendo deixado

por um governo que está indo em-

bora", disse. O locutor concluiu:
"Marcello 

tirou o Rio da falência e

vai fazer o mesmo no estado".

Ao se referir aos Cieps, o candi-

dato do PT, Jorge Bittar, pergun-
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'Soma dos ataques, desde o início do horário eleitoral

tou 
"de 

que adianta construir belos

prédios em beira de estrada se os

professores ganham mal"? Bittar

citou o exemplo da prefeitura de

Angra dos Reis, que paga aos pro-
fessores o melhor salário no estado

e aproveitou para criticar Marcello:
"O 

candidato que foi prefeito ficou

conhecido por pagar o pior salário

aos professores".

Milton Gonçalves, do PMDB,

continuou contracenando consigo

mesmo. Desta vez, representou um

faxineiro que_ morava em Belfort

Roxo, 
"onde 

o esgoto corre a céu

aberto", e disse, referindo-se à Ce-

dae, que 
"o 

desperdício de água vai

acabar, a fiscalização vai aumentar

e a tarifa vai ser mais barata".

O candidato do PSD, general

Newton Cruz, abriu o programa

com desenhos que reproduziam o

assassinato do ex-diretor do Banco

Central, Luis Carlos Madeira. 
"No

meu governo o criminoso será tra-

tadoromo criminoso", prometeu.

Santoro quer
seguir o líder
Ele não é nem tão pomposo

nem tão ligeiro quanto o presi-
dente do seu partido, Enéas Car-
neiro. Mas a exemplo do que
aconteceu com Enéas nas últi-
mas eleições presidenciais, o co-
ronel Paulo Santoro, candidato
do Prona ao governo do Rio, é o

que dispõe de menos tempo no
horário eleitoral gratuito: lmló,

que ele garante estar aproveitan-
do ao máximo: 

"Falo 
rapidíssi-

mo. Só falta no final do progra-
ma dizer: 

"Meu 
nome é Enéas",

brinca.

Não que o coronel tenha pre-
tensões de repetir o que chama

de 
"façanha" do candidato a

presidente, que se tornou conhe-
cido em todo o país com apenas
15 segundos na televisão: 

"Evi-

dentemente, não vou querer ser

um Enéas na vida. Até gosta-
ria", diz, humilde. Ele prefere,
em vez disso, se espelhar no

exemplo do líder para passar
uma 

"mensagem 
forte, tipo dou-

trinária" — "como 
se fosse um

brado de alerta para o povo que
está adormecido", define.

AS PROMESSAS

Newton Cruz
"Vou 

retirar os menores das

ruas no máximo em 30 dias".

Garotinho
"Vamos 

dar mais crédito aos

agricultores do estado, abrir

novas estradas vicinais e facili-

tar o processo de comercializa-

ção da produção".

Marcello Alencar
"Vamos 

facilitar ao máximo as

atividades das micro-empresas

fluminenses. E as grandes em-

presas também serão atraídas

para o nosso estado. E garanto

que vão ficar".

Milton Gonçalves
"No 

meu governo, o desperdí-

cio de água vai acabar. A fisca-

lização do estado vai fazer to-

do mundo pagar suas contas

em dia. E as tarifas vai ficar

mais barata".
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Jogo de mãos 
quebra 

a monotonia na TV

«vi Publicitários garantem que é 
"só 

coincidência" Fernando Henrique e Lula utilizarem os dedos para vender melhor suas idéias
i.. Q AP>rr\Hi irnncReproduções

JOSÉ MARIA MAYRINK
SÃO PAU-

j&fllQ — O re-
***turso de

contar nos
dedos, como

as crianças*'na escola, es-*" 'tá 
ajudando Fernando Henrique' Cardoso e Luiz Inácio Lula da

Silva a quebrar a monotonia do
""horário eleitoral para enumerar

suas metas de governo. A mão
;(T espalmada de Fernando Henrique
;. e a letra L. desenhada com o pole-

gar c o indicador de Lula, proje-
tam a imagem dos candidatos na
animada dança de símbolos que
ilustram seus programas.,"' A idéia é a mesma, os gestos-y"$ào parecidos, o efeito é equiva-

: ; lente. Os criadores deste jogo vi-
suai juram, no entanto, que a se-
nielhança é só coincidência. "A

orientação era insistir nas cinco
metas de governo e nós chegamos
à conclusão de que a melhor saída" era usar os dedos para defini-las",
revela o coordenador da campa-
nha de TV de Fernando Henri-
que, o publicitário Geraldo Wal-
ter. O achado foi de seu colega
Nizan Guanaes, que convenceu o
candidato a estender a palma di-

c reita para as câmeras.
'"• 

Tantas foram as poses e os
,; movimentos que Fernando Henri-

'r> 
que até se queixou. 

"Desse 
jeito,

'""•vou acabar com uma bursite",
°' brincou. Ele terá de ter mais pa-""ciência, nas próximas semanas,

pois a criatividade do pessoal está
-""trabalhando para o lançamento
",v,de novos clipes. "Vamos explorar

tudo que é possível fazer com os
dedos", anuncia Geraldo Walter.

-t/' Criatividade — O publicitá-i rio cobriu as paredes da produto-
wi ra Diana com cartazes para agu-
'""Çar a imaginação de seus colabo-
¦"••¦ íadores. De multidões anônimas
'• 'em praças públicas a personagens-'- ilustres como Mandela, Hitch-
' ,:cock e Ulysses Guimarães, todas
j£as figuras acenam com a mão

aberta. "Decidimos utilizar esse
cr-recurso há mais de dois meses,
bb quando ainda não estavam defini-
ári das as regras da propaganda elei-
-<;¦ toral, mas concordo que ele con-
a© tribui para tornar o programa

mais interessante'', diz Geraldo
Walter. "Mas, o que está sur-
preendendo as pessoas é o bom
desempenho de Fernando Henri-
que, pois não se esperava que fos-
se tão envolvente na TV."

Geraldo Walter estranha que o
PT tenha optado também pelas
mãos, em vez de utilizar sua mar-
ca, a estrela. "Se eu estivesse tra-
balhando para o Lula, resumiria
as metas de governo nesse sínibo-
lo forte", afirma. "Ao entrar no
jogo dos dedos, o PT passou a
fazer propaganda para Fernando
Henrique."

Resposta — O coordenador
de produção do programa de Lula
na televisão, Gastão de Campos,
responde que não usou a estrela
porque ela é o símbolo do PT e a
campanha é da Frente Brasil Po-
pular. Quem criou a vinheta das
mãos no horário de Lula foi a
dupla Paulo de Tarso e Carlos
Azevedo. "A idéia foi explorar a
mão em contraposição à mão es-
palmada de Fernando Henrique,
que já estava nos outdoors". reve-
la, citando o jingle 

"Esperança é
Lula, o Brasil não abre mão". O
PT admite que foi também um
jeito de contornar as restrições da
lei eleitoral.

Criador dos bonecos em forma
de dedos que dançam rock no Rii-
tini-bwn, programa educativo da
TV Cultura de São Paulo, o pu-
blicitário Cao Hamburger admite
que a idéia não é original, mas
funciona. "As mãos sempre fo-
ram um recurso eficaz na política!
tanto nas ditaduras como nas de-
mocracias", diz. lembrando os
gestos que líderes como Churchill
utilizaram para mobilizar o povo
durante a 2a Guerra.

No caso da apresentadora
Eliana Michaelichen, que canta a
música Os dedinhos cm seu pro-
grama Bom dia c£ C/V/, do SBT,
explorar as mãos foi uma maneira
de fugir às limitações da produ-
ção. "Aparecia da cintura para
cima e, como não podia dançar,
não tinha outra maneira de me
comunicar ", conta. Em sua can-
ção, uma adaptação de Frère Jac-
quesn, os dedos se apresentam co-
mo bonequinhos falantes.

Acessórios by (armem
Adamo
Aerodassic
Alice Tapajós
Allegro nercatto
Alvaro's
Amok
Ana Terra
Andarella
Andréa Salelto
Anonimato
Arranha Gato
Art fashion Mall I
Art Fashion Hall 2

Art tashion Hall 3
Art Fashion Mall 4
Artes e Artimanhas
Artigiana
Aspargus
Augusto JóiasB.B. Schmitt
Banco Econômico
Banerj
Bartholomeu
Bill Bros
Blue Man

No Dia dos Pais, nada de voltinhas. Direto ao Fashion Mall.

Bojrs House
Bridçe
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Casa JúlioCasa Moyses
Cendais
Century Center
Chez 1'Enfant
Children Shoes
Chocolate
Chopper
Claudia Simões
Colori Rubati
Companhia do Corpo

Company
Cordoban
Corpo 8 Alma
De Luxe Hobility
Dimpus
Dolceria
Duchamp
Eduardo Guinte
Elle Et lui
Elledue
Ellus
Essencial
Fabricatto
Farma Express

Físico S Forma
Fit
Fórum
Fotomática
Fotomática Express
Fragille
Frank JóiasFrankie Amaury
Galeria das Pratas
Galieria
Goldstar
Guest
Guimas
Happy Kids

Havana Café Concerto
Hollywood
Home Bazaar by Vera Castro
Hutn
Image
Internews
Jacques Janine Pamicchiere
Jeigikei
Joana JoãoKaele
Kicx
Kopenhagen
Krishna
Krishna Empório

La Bagagerie
Laíry
Larmod
Leila Gioielli
Lenny
Livraria Curió
Livraria Siciliano
tucia Costa
Luciana Peiei
Lygui Tur
ir Oíficer
Hambo JamboManufact
Mareia Leão

Hariazinha
Marie Papier
Mezzo Punto
Mister Coffee
Mister Kid
Mr. Cat
HTM
New Stop Video
Nicolas JoalheiroO Boticário
Okay Kids
Osklen
Papel Principal
Papelaria Dux

Pariuk
Parrucchiere Sport Fashion
Pé do Atleta
Piccoli
Porto Real Resort
Redley
Revelação I Hora
Richaras
Saber Viver
Saville
Smart Kid
Solt Shoes
Sônia Martins Cosméticos
Stewart

Sunflower
Swains
Target
Teresa Gureg
TKTS

Topianum
Vera Benchimol
Viena
Water Proof
íes Braiil

Marido da sua mãe, irmão da sua tia, 
^

filho da sua avó, 
genro 

da sua outra avó.

tio do seu 
primo, 

neto do seu bisavô,

sogro do seu cunhado, avô do seu nino.

Ele é muita coisa 
pra 

muita 
gente.

Mas 
pai, 

só 
pra 

você.

ill

?
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RONALDO BRASILIENSE E ANABELA PAIVA

Houve 
3.848 demissões na indústria paulista no primeiro

mês do Plano Real, segundo levantamento da Federação
das Indústrias de São Paulo.

A Fiesp revela que o nível de emprego caiu 0,17% em
•julho. Mas o número de demissões foi menor do que a média
mensal de 8.737 trabalhadores demitidos nos seis primeiros
meses de 1994. A queda acumulada do nível de emprego de

• janeiro a julho chega a 2,39%.
No levantamento, a Fiesp mostra ainda que, nos setores

da indústria pesquisados, houve mais demissões do que con-
tratações em 25 deles. Em outros 17 as admissões superaram
as demissões.

Os mais altos índices de demissões em julho na indústria
paulista foram detectados nos setores de relógios (-7,64%),
artefatos de borracha (-3,10%) e bebidas (-2,69%).

?
Nos últimos 12 meses, as demissões no estado responsável

por 50% do PIB e maior colégio eleitoral do país atingiram 88
mil trabalhadores.

Sem dúvida
O presidente Itamar Franco

não vai contestar o laudo co-
lombiano sobre a causa da mor-
te de seu sobrinho Ariosto Fran-
co por overdose de cocaína.

Ele continua chocado com
a notícia.
Presa de peso

Ura dos maiores empresá-
rios do setor de construção pe-
sada do Rio de Janeiro está
sob o poder de seqüestradores
há uma semana.

A polícia foi avisada das
ameaças de seqüpstro, mas
agora a família pede que se
mantenha afastada do caso.
FH, uai!

Fernando Henrique vence
Lula por 50% a 20% em Belo
Horizonte, segundo dados pre-
liminares de pesquisa do insti-
tuto Vox Populi.

Nas eleições de 1989, Lula
venceu de Collor nos dois tur-
nos em BH.

É o efeito Patrus Ananias.
O beijocado

FH faz o maior sucesso
entre o eleitorado feminino.

Por onde passa, o mulati-
nlio é beijado por eleitoras em-
polgadas.

Fica sempre com a face
tomada de batom.
Maciel no rádio

O senador Marco Maciel,
vice de FH, está dando duro
em Brasília.

Das 8h às 1 lh ele vem fa-
lando diariamente para ernis-
soras de rádio dos estados nor-
destinos onde FH perde para
Lula.
Torcendo contra

Depois de perder a lide-
rança na corrida sucessória pa-
ra FH, Lula agora torce para
que Brizola, Quércia e Amin
cresçam nas pesquisas.Quero que eles cresçam
e tirem votos do Fernando
Henrique e não de mim — diz.
Erro histórico

Presidente da CNI, Mário
Amato fez uma surpreendente
revelação no programa Cara a
cara da TV Bandeirantes.

Disse que, nas eleições de
1989, previu que 80 mil empre-
sários deixariam o Brasil se
Lula vencesse Collor e não 800
mil.

Eu falei 80 mil e o re-
pórter decuplicou — revelou.

Ah, bom.
Crime e castigo

O juiz Pedro Paulo Caste-
• lo Branco condenou os irmãos

Celso, Célio e Sulivan Covre,
donos da Atacadista Santa Te-
rezinha, de Brasília, a quatro

anos de prisão por crime de
sonegação fiscal.

Um exemplo a ser seguido
pelo país afora.
Tora, tora, tora!

A Polícia Federal apreen-
deu 12 mil toras de madeira no
Rio Javari, Amazonas, na fron-
teira do Brasil com o Peru.

As toras foram extraídas
ilegalmente de uma área inter-
ditada pela Funai e estavam
sendo desviadas para madeirei-
ras peruanas.— A madeira cobre 4km
de extensão do Rio Javari —
revela o superintendente da PF
no Amazonas, delegado Mau-
ro Spósito. .
Ibope em baixa

O juiz José Pimentel, da 3a
Câmara Cível do Tribunal de
Alçada, recebeu um convite do
presidente do TRT, Mello Por-
to. Devolveu o envelope lacra-
do, com a seguinte mensagem:"Devolva-se ao remetente.
Este juiz não aprecia a forma
como o remetente desempenha
e exerce suas funções no Judi-
ciário."
Voz do além

Uma voz que se diz a ser-
viço do juiz classista Murilo
Coutinho, conhecido compar-
sa de Mello Porto, tem ligado
insistentemente para a casa do
jornalista Wilson Figueiredo,
do JORNAL DO BRASIL.

Ameaça dar-lhe um tiro.
O dia do bicho

Deve ser apertadíssima a
votação de hoje no Tribunal de
Justiça do Rio que vai decidir
se aceita a denúncia do Minis-
tério Público contra os envol-
vidos no escândalo do bicho.

Não será surpresa se a deci-
são vier pelo voto de minerva.
Horário de vídeo

As locadoras de vídeo fa-
zem festa com o horário eleito-
ral.

Uma delas, em Brasília, na
SQN 102, afixou uma faixa em
sua porta: 

"Promoção TSE —
pague jf leve 2."
Seta de Senna

A eterna namorada de
Ayrton Senna, Adriane Galis-
teu, vai inaugurar um monu-
mento em homenagem ao pilo-
to no Autódromo de Estoril,
dia 25 de setembro.

A própria Adriane esco-
lheu a escultura, em forma de
seta.
Caixa baixa

Especialistas em marke-
ting eleitoral garantem que a
campanha mais pobre de todos
os candidatos à Presidência é a
do almirante Fortuna.

Apesar do nome.

LANCE-LIVRE
As babás são os maiores cabos ciei-

lorais de Garotinho.
O ministro da Justiça, Alexandre Du-

pevrat, e o procurador da Justiça Antô-
nio Biscaia assinam hoje, às 14h, convê-
nio de cooperação técnica para a defesa
dos direitos do consumidor do Rio.

Brizola faz campanha hoje em Per-
nambuco. Vai à terra natal de Lula,
Garanhuns, e recebe o título de Cida-
dão Recifense.

Lula garante que não mudará a linha
de sua campanha para agradar à ciasse
média: "Tivemos a fase das caravanas e
das pequenas cidades. Agora vamos para
os grandes centros urbanos", antecipa.

FH chega amanhã ao Rio para acer-
tar com Marcello Alencar maior parti-
cipação na disputa eleitoral no estado.

Preparando-se pare atuar na campa-
hha de FH, o embaixador José Apareci-
do fez um check-up no Rio com o médico
Aloisio Sailes.

Presidente do Sindicato dos Advo-
gados do Rio. Paulo Goldrajch discute
hoje o Estatuto da OAB com o desem-
bargador Antônio Carlos Amorim.

O primeiro debate pra valer entre os

candidatos ao governo do Rio será no dia
18, pela CNT. Desta vez os candidatos
discutirão entre si.

O ministro do Planejamento, Bcni
Veras, ficou satisfeito com a reunião
que decidiu a isonomia para o funcio-
nalismo público. "Finalizamos um im-
passe", afirmou. Dedica-se agora ao
Orçamento de 1995.

Será hoje a homenagem a Santa Ga-
ra no Mosteiro das Irmãs Clarissas, com
missas às lOh c 17h.

A Editora 34 lança hoje, na Livraria
Argumento, o livro Viagem à Terratre-
va, de Alberto Mee, primeiro dos cinco
volumes da sua Coleção Infanto-Juve-
nil.

A baderna dos camelôs provocou uma
queda de 30% na venda de cafezinho, no
Centro do Rio. Todos temem os arras-
tões.

O candidato do PT ao governo do
Rio, Jorge Bittar, reúne-se hoje com o
cardeal Dom Eugênio Sales, às 17h, na
Cúria Metropolitana.

Chicote nos preços altos, general Ri-
cupero!

Falta de recursos atrapalha o PT

Doações diminuem e partido terá que reformular estratégia de campanha

Sartre e o
"enganador"

Luiz Antônio
MILTON ABRUCIOJR.

SÃO PAULO
— O PT reúne
hoje os coor-
denadores es-
taduais da
campanha
presidencial de
Luiz Inácio Lula da Silva para ou-
vir reclamação de todos os lados:
falta material de propaganda em
todo o pais e a penúria de recursos
para produzir cartazes, faixas e
outdoors é grave. A queda de Lula
nas pesquisas e o crescimento do
adversário Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) reduziram as doa-
ções de empresários.

A maioria das doações à campa-
nha petista foi feita quando Lula
era o líder nas pesquisas. 

"Nós de-
víamos ter aproveitado para arre-
cadar mais fundos de campanha na
época em que estávamos isolados
na disputa. Mas ficamos esperando
a Justiça Eleitoral mandar confec-
cionar os bônus e dançamos", disse
um integrante da coordenação da
campanha de Lula.

Gastos — Na noite de ontem,
um grupo de dirigentes petistas reu-
niu-se com a coordenação logística
do comitê central de Lula em São
Paulo, para definir como gastar da
melhor maneira os recursos já arre-
cadados.

"A 
produção de material seguia

a lógica do já-ganhou. Produzimos
muito material para propor o fim
dos manicômios, a mesma quanti-
dade qúe foi feita, por exemplo,
para nos comunicarmos com os
evangélicos. É muito mais impor-
tante estar combatendo os boatos
espalhados de que vamos fechar
igrejas evangélicas e por isso vamos
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Falcão: "Efeito da propaganda"

refazer toda a previsão de propa-
ganda", informou o dirigente.

Havia um natural clima de aba-
timento ontem no comitê de Lula
com a divulgação das primeiras
pesquisas apontando Fernando
Henrique Cardoso na frente, pouco
acima da margem de erro de 2%. O
partido, porém, adota um discurso
para animar a militância. "Esse era
um quadro que já vinha se dese-
nhando. O Lula há algum tempo
deixou de fazer uma campanha de
líder que evita polarizar com os
demais. Agora vivemos uma cam-
panha polarizada", disse o presi-
dente do PT, Rui Falcão."Uma campanha polarizada,
por outro lado, permite alternância
de líderes. Na próxima pesquisa
poderemos estar na frente. Como
fotografia de momento, a pesquisa
é o retrato da carga máxima de
propaganda das estatais em favor
do Real e do engajamento máximo
das forças conservadoras em favor
do nosso adversário. Até apoio do
Flávio Rocha, do PL, ele estão que-
rendo", argumentou Falcão.

"Em 1989, quando a militância
entrou na campanha, estávamos
com 3% e terminamos no segundo
turno. A campanha está agora en-
caixada na tradição de o PT come-
çar atrás", disse, otimista, o presi-
dente do partido. 

"Por enquanto, a
única coisa que pode se afirmar é
que vai haver segundo turno, em-
bora haja uma operação de marke-
ting do nosso adversário para espa-
lhar que vai ganhar no primeiro.
Queria alertá-lo para o risco de eja-
culação precoce", disse, bem-hu-
morado, o presidente do PT.

Na cúpula do partido, todas as
previsões estão sendo refeitas. Há
um mês, o partido trabalhava com
o mote de ganhar no primeiro tur-
no. "Sabíamos 

que era a nossa
maior chance", diz um dirigente pe-
tista. "Agora, nossa luta será para
chegar na frente no primeiro turno.
Isso facilitaria a adesão de políticos
de outros partidos no segundo tur-
no", revelou o dirigente.

A avaliação de muitos caciques
petistas é que faltou ao partido in-
vestir mais na operação ganhar no
primeiro, que alguns dirigentes che-
garam a planejar, no final de maio.
O acordo com o candidato do
PMDB ao governo da Paraíba, se-
nador Antônio Mariz, que sinaliza
com apoio a Lula há meses, só
agora pode sair. A indefinição do
PT local em não abrir mão de seu
candidato ao governo, o vereador
Avenzoar Arruda, pode finalmente
acabar nesse final de semana, quan-
do Arruda se reunirá com a cúpula
nacional do partido, em São Paulo."Mariz deu uma entrevista no do-
mingo declarando o apoio, mas, no
dia seguinte, nosso pessoal foi ao
horário eleitoral e o atacou", la-
mentou Rui Falcão.
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Faculdades Católicas - PUC-Rio

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N2 04/94

A Faculdades Católicas Sociedade Civil Mantenedora da PUC-RJ,
com sede na Rua Marquês de São Vicente, n° 225, Gávea, Rio de
Janeiro, faz público, para conhecimento dos interessados que às
16:00h do dia 19 de setembro de 1994 realizará a Tomada de Preços
para AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) TÍTULOS DE PERI-
ÓDICOS ESTRANGEIROS, PARA ANO DE 1995.
O Edital bom como maiores Informaçãas aneontrar-st-éo a dlapoal-
çio doa Interessados no andéraço acima, daa 8 te 17:30h, térreo da

| Ala Fringa do Prédio Amlzado, Gerência da Matertale.

ALEXANDRE MEDEIROS
JUIZ DE FORA, MG — Se o

filósofo francês Jean-Paul Sartre
fosse vivo e, mais que isso, tives-
se um título de eleitor brasileiro,
votaria em Lula. Pelo menos é o
que pensa o candidato do PT à
Presidência, Luiz Inácio Lula da
Silva. Num discurso para . 3 mil
pessoas na Praça da Estação,
nesta cidade, anteontem à noite,
o candidato afirmou que Sartre"jamais traiu sua causa" e nunca
admitiu "o 

preconceito das eli-
tes". Ele se referia a uma frase
da empresária teatral Ruth Es-
cobar, que o comparou a um
encanador e Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) a um filósofo
do porte de Sartre.

A comparação, feita há uma
semana em São Paulo, serviu de
deixa para Lula estruturar seu
discurso na terra de Itamar
Franco. O candidato garantiu
que 

"a elite brasileira nunca ad-
mitiu que um nordestino fosse
um vencedor". Ele disse que não
se sentiu ofendido por ter sido
chamado de encanador por
Ruth Escobar.

Delírio — "Na verdade, sou
um encanador contra um enga-
nador, que é o Fernando Henri-
que. E posso dizer que a Ruth
Escobar vai passar 1.000 anos
sem precisar de um filósofo, mas
não conseguirá passar sequer
três anos sem um encanador",
discursou Lula, para delírio dos
militantes. Emocionado, o can-
didato lembrou que é um vence-
dor desde o berço, porque con-
seguiu sobreviver à fome do
Nordeste e â seca que fez de sua
família um grupo de retirantes.
"Depois, aprendi uma profissão
e não virei marginal em São
Paulo, construí um partido e
uma central sindical e hoje estou
pronto a ser o presidente dos
brasileiros. Isso, a elite não en-
gole", atacou Lula, que encer-
rou o discurso com Sartre: "Se

ele estivesse aqui, estaria do nos-
so lado, e não ao lado da elite."

REALIZAÇAO INTEGRAL NO RIO DE JANEIRO
RUA VOUMÁfflOSDAPÁnUA, 445 Gr. 506
TEL (021)537-4144 FAX: (021) 246-3236

oiH-ond oia-ond oiH-ond oia-ond oiu-ond

LEILÃO
RESIDENCIAL

HOJE, 20:00 H.
AV. ATLÂNTICA 2710/401
4 qts. com vaga de garagem.

Objetos de Arte e Antigüidades.
237-4573 e 235-2617

FUNDACAO
GETÜLIO VARGAS

EBAR

r

¦upp, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, de acordo com o Capítulo IX
item 9.3 do Edital n° 07/93, de abertura do Concurso Público para Cargos
Técnico-Administrativos, CONVOCA os candidatos a seguir identificados a com-
parecerem, no prazo de 48 horas, à Rua Miguel de Frias, n° 09 - 4o andar - sala 404

Icarai - Niterói, a fim de tratarem de suas nomeações. O não comparecimento no
prazo estabelecido, implicará na exclusão do Concurso.

FATIMA VIRGÍNIA SANTANA NOGUEIRA - Assistente em Administração
MARCIA KUBRUSLY SOARES TERRA - Assistente em Administração
TITO LIVIO SAMPAIO VIEIRA - Assistente em Administração
ROSANE DO BONFIM SANTOS - Assistente em Administração
NILSON KRAUSE DE ARAÚJO - Auxiliar de Enfermagem
ANA BEATRIZ ARANHA GARDEL - Auxiliar Administrativo

(a) DARCIRA MOTTA MONTEIRO
Diretora de Pessoal

CURSO AVANÇADO DE COMERCIO 1
E FINANÇAS INTERNACIONAIS
em nível de Pós-OraduaySo

Objetiva: Conferir aos participantes, através de abordagens práticas c gerenciais
a capacitação necessária para atuar competitivamcntc no comércio exterior.

Conteúdo Programático: O Setor Internacional c a Economia Brasileira;
Marketing Internacional; Qualidade no Comércio Internacional; Finanças
Internacionais I e II (mercados interno c externo); Aspectos Tributários;
Transporte, Armazenagem, Seguros e Portos; Aspectos Jurídicos; Política c
Gestão da Integração Regional; Organismos c Acordos Internacionais.
Carga Horária/Duração: 360 h/aula - 18:30 às 21:30-2° a 4"-feira

Início em 26 de setembro de 94
Inscrições e informações:
FGV - Escola Brasileira de Administração Pública - Secretaria Geral
Praia de Botafogo, 190 - sala 517 Horário: 8h às 12h e 13:30 às 17h.

Tel. SS1-3099 e 5S1-1542 r. 137 Fax 5S1-4349
Apoio institucional:
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Câmara da Comércio AmericanagL RHtdtjmHim Am brasil-alemanha
C5mara da Com6rcio Americana I rio do janeiro irl/rSsmA

câmara do comércio eindústria""'
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rio da janeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PROPLAN — PROREITORIA DE PLANEJAMENTO
PREFEITURA DO CAM PUS UNIVERSITÁRIO

K
AVISO DE EDITAL TP 06/94

OBJETIVO: Compra e Instalação de um elevador de passageiros e execução das
instalações elétricas complementares para energização do mesmo, no prédio
anexo à Faculdade de Direito, pertencente à Universidade Federal Fluminense.
RECURSOS: Próprios.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 22/08/94, às 10:00 hs.
LOCAL: PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO S/N°, BLOCO B — 5° ANDAR
CAMPUS DOGRAGOATA-SAO DOMINGOS-NITERÓI

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PROPLAN - PROREITORIA DE PLANEJAMENTO
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

El
AVISO DE EDITAL TP 07/94

OBJETIVO: Execução de Obras Civis para reforma dos prédios do Colégio
Agrícola Nilo Peçanha, situado na Rua José Breves, s/n°, Pinheiral, Barra do
Piraí - RJ, pertencente à Universidade Federal Fluminense.
RECURSOS: Próprios.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 22/08/94 às 14:00 hs.
LOCAL: PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO S/N°. BLOCO B - 5° ANDAR
CAMPUS DO GRAGOATÁ - SAO DOMINGOS - NITERÓI

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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tFaculdades 

Catolicas - PUC-Rio

AVISO DE TOMADA DE PREgOS N2 04/94

A Faculdades Catolicas Sociedade Civil Mantenedora da PUC-RJ,
com sede na Rua Marquis de Sao Vicente, n° 225, Gavea, Rio de
Janeiro, faz publico, para conhecimento dos interessados que as
16:00h do dia 19 de setembro de 1994 realizara a Tomada de Pre§os
para AQUISI£AO DE 85 (OITENTA E CINCO) TITULOS DE PERI-
6DICOS ESTRANGEIROS, PARA ANO DE 1995.
O Edltal bom como malores inTorma;5M •ncoritrar-s»-4o a dliposl-
$8o dos IntwesMdo* no wtdaraco aclrna, da* 8 to 17:30h, ttfrrao da
Ala Frlngo do Prfdlo Amlzado, Gerdncla da Materials.I   ¦¦ 
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WLula quer 
"campanha 

para massa
¦ Petista investirá mais no Sudeste e acirrará críticas ao Real para recuperar primeiro lugar nas pesquisas

g
lntensifi-

car a campa-
nha na Re-

giào Sudeste,
dividir com
seu vice, o

deputado
Aloizio Mercadante, o resto da

programação pelo Brasil c acirrar

cada vez mais as críticas ao Plano

Real. É essa a estratégia que o PT

vai adotar, segundo seu candidato

à Presidência, Luiz Inácio Lula da

Silva, para recuperar seu primeiro
lugar nas pesquisas, ocupado ago-

ra. de acordo com Ibope, pelo
tucano Fernando Henrique Car-

doso.
"Agora é campanha de mas-

sa", disse o candidato. Lula não

aposta muito no horário eleitoral

gratuito. 
"Não sei por mais quan-

lo tempo o povo vai ter paciência
de assistir a um monte de candi-

datos, cada qual dizendo que é o

melhor." E admitiu: 
"Esse 

forma-

to do TSE nos quebrou."

Lula. que teve ontem no Rio
uma longa programação — en-
controu-se com evangélicos e me-
talúrgicos, deu entrevista a rádio,
fez passeata no Centro e reuniu-se
com artistas — disse que sua que-
da nas pesquisas já era prevista
desde abril pela coordenação da
campanha petista.

'•Estamos enfrentando não

apenas um candidato, mas a má-

quina do Estado, que faz uma

propaganda subliminar muito

mais forte do que a do próprio
candidato", afirmou Lula, refe-

rindo-se à publicidade do Real

feita pelo governo. No encontro

com 400 pastores da Associação

Evangélica Brasileira, no Hotel

Glória, o petista disse que só viu

algo semelhante na campanha do
"Ame-o 

ou deixe-o", na época
ditadura militar. 

"Eu 
estava no

interior da Bahia assistindo à Co-

pa. O Gal vão Bueno (locutor da

T\' Globo), ao invés de gritar gol,

gritava real", ironizou.

Petista torce

por nanicos
Luiz Inácio Lula da Silva de-

clarou ontem que está torcendo

para que os adversários nanicos

cresçam e tirem votos de Fernan-

do Henrique Cardoso. 
"Espero

iiie o Brizola, o Quércia e o Espe-

ridiào possam crescer, tirando os
votos do Fernando Henrique e

não os meus." Ele acredita que, se

isso acontecer e for mantida a
estratégia da campanha, sairá vi-

torioso em outubro.

Sua esperança foi levada ao ar

em rede nacional da rádio CBN

ontem à tarde. Ao sair da emisso-

ra para a caminhada da Candeia-

ria à Cinelândia, Lula foi aborda-

do por uma eleitora emocionada.
"Não 

acredito em Ibope. Quero
moeda fraca com dinheiro no boi-

so. Desde o Collor e o Fernando

Henrique não compro mais leite

de soja que preciso por causa da

diabete", lamentou a secretária

bilíngüe aposentada Maria Teresa

Souza Passos, de 59 anos.

Lula participou da passeata do

alto de um carro de som, junto
com outros candidatos da Frente

Brasil Popular como Jorge Bittar,

Benedita da Silva, Saturnino Bra-

ga, Lindbergh Farias, Jamil Had-

dad, Marcelo Cerqueira, Fernan-

do Gabcira, Jandira Feghali e

Sérgio Arouca.

Festa — A Polícia Militar es-

tima que o número de militantes

tenha ficado entre seis e sete mil

durante o comício realizado em

frente à escadaria da Câmara dos

Vereadores. Mas os organizado-

res cantaram no microfone a pre-
sençade 15 mil pessoas.

A esquerda estava festiva na

manifestação. Faixas, cartazes,
buttons e camisetas espalharam-
se pela Avenida Rio Branco. Mui-

tos cariocas que trabalham no lo-

cal jogaram papel picado do alto
dos edifícios. Além do hino Lula-

lá, eles também cantaram "Fer-

nando Henrique, almofadinha, o

Lula vai botar você na linha".

Antes da caminhada, na visita

ao estaleiro da Emaq, o candidato

do PT voltou a pedir o apoio do

pedetista Leonel Brizola. Tratan-

do o ex-governador do Rio com

carinho, disse aos metalúrgicos

que lamenta ainda não ter conse-

guido convencer 
"o 

velho compa-

nheiro Briza a entrar nessa brisa

Evandro Teixeira

• '"" (j| * tá?sÊsw *

Brizola e as raposas

Lula e Bittar fizeram caminhada e ato público no Centro, ontem à tarde

m Candidato faz

parábolas para
os evangélicos
AZIZ FILHO

O 

candidato a presidente
do PDT, Leonel Brizola,

preferiu responder com uma de

suas imagens preferidas a uma

platéia de evangélicos que o

questionou sobre a política na-

cional que adotaria em relação

ao capital estrangeiro. Indaga-

do se, eleito presidente, fecha-

ria o país, num governo exces-

sivamente nacionalista, ou

abriria a fronteira para a uni-

versalização da economia, Bri-

zola respondeu que 
"é 

preciso
abrir o galinheiro para as gali-
nhas circularem, mas não po-
demos deixá-lo aberto para as

raposas entrarem". Brizola ex-

plicou sua tese das 
"perdas 

in-
ternacionais", dizendo que o
Brasil 

"virou o país dos nego-
cios da China, porque nem a

China quer mais esses nego-

cios".

No horário eleitoral da TV,

os ataques aos adversários e ao
Plano Real cederam lugar á

propaganda das obras do go-
verno do Rio. Assim como o

candidato do PMDB, Orestes

Quércia, Brizola usará fotos de
suas principais realizações no
estado. Ele disse ontem que vai

usar o horário eleitoral para
fazer a publicidade que não foi

feita durante o governo. Ele

citou como suas principais
obras os 500 Cieps, a Linha

Vermelha e a ampliação do sis-

tema de abastecimento de água

do Guandu. Disse que, na área

de segurança pública, conside-

ra a si mesmo como o político
mais experiente e capaz de so-
lucionar o problema da violên-
cia.

No encontro com os pasto-
res, Brizola relembrou episó-

dios de sua infância no Rio
Grande do Sul, quando chegou
a morar com um casal de evan-

gélicos. Convidado pelos pas-
tores para reingressar no movi-
mento religioso, o ex-govema-
dor não descartou a hipótese.
Ele esteve acompanhado pelo
governador Nilo Batista, re-
cém-convertido, que fez um
discurso sugerindo que o 

"ir-

mão leonel Brizola" intensifi-

que sua aproximação com a
religião. Nilo contou episódios

que, segundo ele, atestam a 
"fé

do irmão Leonel Brizola".

Susto — Bem humorado,
Brizola arrancou gargalhadas
da platéia, formada por cerca

de 150 pastores evangélicos, ao

lembrar acontecimentos da in-

fância. Ele contou que foi

apresentado a uma escova de

dentes na casa dos evangélicos,

em Passo Fundo, aos 9 anos.
"Eu 

vinha de um lugar onde

nem podia imaginar um ba-

nheiro dentro de uma casa.

Quando eu dei descarga pela

primeira vez. saí correndo de

susto".

Brizola vai hoje a Peruam-

buco, onde visita a cidade na-
tal de Lula. Garanhuns, para
abonar a ficha partidária do

prefeito Bartolomeu Quidute.
Ele disse que não se trata de

provocação. 
"Quando 

o Lula

foi a Carazinho, eu não encarei

como provocação", disse.
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HOJE ESTES SENHORES VÀ0
CONTAR 0 QUE PREUNDEMFAZER

PEMPEPMRESA
A TV SEBRAE

encerra hoje, com os

candidatos Hernani

Fortuna e Luiz Inácio

Lula da Silva, a série de

entrevistas Os

Presidenciáveis e a

I

Pequena Empresa. Para

assistir ao programa,

informe-se no Sebrae de

seu estado. Tome nota

do que vai ouvir. Se um

deles for eleito, você

pode cobrar depois.

V0CE TEM TUDO A VER COM ISSO.
HOJE ÀS 11 HORAS

j
2

1
Hernani Fortuna Luiz Inácio Lula da Silva

Dê força a quem
dá emprego
Apóle a pequena empresa

SEBRAE

VOTE NA PEQUENA EMPRESA

Convite ao Oriente
O único que apresenta o Japão

como deve ser conhecido: Kyoto/

NaratTrembala/Hakone/Kamakura,

além de Tokyo; e inclui também os

melhores opcionais do Oriente.

sem aumento de preço.

São 28 dias visitando: Los Angeles/

Honolulu/Kyoto/Nara/Hakone/Kamakura/

Tokyo/HongKong/Cingapura/Bangkok/

Peking e San Francisco

PREÇO PROMOCIONAL

Aéreo + Terrestre

(em duplo à partir de:)

US$5.497,00

A Grande Viagem
ao Oriente

(com Índia/Nepal c Bali)
São 36 dias visitandoLos Angeles/

Kyoto/Hakone/Kamakura/Tokyo/

Clngapura/Bali/Bangkok/Delhi/Agra/

Jaipur/Kathmandu/Hong Kong/Canton/

Shangai/Nanking/Peking e San Francisco

PREÇO PROMOCIONAL

Aéreo + Terrestre

(em duplo à partir de:)

US$7.090,00

Coovíce A
ÇsCADOiPÁViA

Pioneira no Brasil há mais de

17 anos em excursões pela
Escandinávia, a Travei Service

Brazil apresenta algumas

opções de roteiros pela
Escandinávia, Rússia e

Leste Europeu.

O oxtLIxm. DA
CSCAOOi OÁVÍA

São 19 dias visitando Amsterdam/

Bromen/Vejle/Jolling/Knstiansand/

Bergen/Fjords Noruegueses/Ulvík/

Laerdal/Oslo/Karlstad/Estocolmo/

Gotemburgo/Rivtera Dinamarquesa/

Copenhagen e Paris (Opcional).

PREÇOS PROMOCIONAIS

Aéreo + Terrestre

(em duplo à partir de:)

US$3.664,00

E mais 3 excelentes opções de

roteiros:
-ESCANDINÁVIA & ESCÓCIA
-LESTE EUROPEU & RÚSSIA
*DA ESCANDINÁVIA AO

IMPÉRIO ÁUSTRO-HÚNGARO

Ipj

Viagem ao Berço
da Civilização

Séculos de ~.--

história, 
c££%àft

culturas 
PCiÊÊiSz

milenares, os Zmwmw*-!

caminhos

percorridos

por Jesus na 
^

Terra Santa... «

são alguns

dos

mistérios

decifrados passo a passo pela
TRAVEL SERVICE BRAZIL

nestes roteiros de indiscutível

beleza e encantamento.

Império das ffrtes
e dos Deuses

São 22 dias visitando: Roma/Cairo/

Menphis/Sakkara/Jerusalern/Belem/

Mar Morto/Nazare/Galileia/Tiberiades/

Haifa/Tel Aviv/Istambul/Athenas e

Cruzeiro as ilhas Hydra/Poros e Aegina/

Epidauro/Micenas e Corinto.

PREÇOS PROMOCIONAIS

Aéreo + Terrestre

(em duplo à partir de:)

US$3.747,00

E mais duas excelentes opções

complementares do roteiro acima:

Marrocos esuas Cidades Imperiais
Rabat/Meknes/Fez/Marrakesh e

Casablanca;
Cruzeiro às Ilhas Gregas, incluindo

Mykonos/Kusadasl/Patnios/Heraclion
e Santorini

'Acompanhamento de guia
brasileiro especializado, além de

guias locais em cada cidade;
*Autopullman de luxo exclusivo

para nosso grupo de brasileiros.
'Hotéis 

de primeira categoria e

luxo bem localizados;
"Café da manhã e diversas

refeições incluídas;
'Cartão ASSIST-CARD Economy.

PARCELAMENTO

<m

Consulte o seu Agente de Viagens

em sua cidade

2=>
travei /«vice brazil
Rua do Carmo, 7/19° andar

Tel.: (021) 224-5664

Visconde de Pirajá, 414 Gr 406

Tels.: (021) 267-3205 e 521-8246

S. Paulo-P. Alegrc-B. Horizont^Curitiba
Rerir<sFloriaii»|>iilLwSalvador-Brasflia

lielém-Fortaleza
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Marcello exige de Bittar direito de resposta
¦ Candidato vai recorrer ao TRE para rebater a acusação de superfaturamento das obras da sede da prefeitura na Cidade Nova

< André Arruda ___

Tucano tem nova meta

Y ^^^^^^^ \

Ojcandidato

do PÍSDB ao go- |
vernô, Marcello ]
Alentar, disse on-

tem que fará uma 
J

representação 4

juntou ao Tribunal i

Regional Eleitoral (TRE) contra o

seu adversário petista, Jorge Bittar,

que \) acusou de ter superfaturado

as oljras de construção do Centro

Administrativo São Sebastião na

sua gestão na prefeitura do Rio. Ele

pedira direito de resposta nos jor-
nais aue publicaram a acusação do

petisfà. Se o pedido do tucano for

acatado pelos juizes do TRE, Bittar

terájque pagar na imprensa o espa-

ço equivalente ao que os jornais
destinaram à acusação.

Dizendo não ter que apresenta-

tar provas de que o orçamento da

construção foi legal, Marcello desa-

fioujBittar a mostrar o laudo enco-

menllado em 1993 pelo prefeito Cé-

sar Pflaia, no qual a obra foi orçada

em RS 22.5 milhões. A construção

do pédio, em 1992, custou cerca de

USSI45 milhões. 
"O 

PT e o PDT

cstào| combinados. Como sou o li-

der das pesquisas, eles ficam me

acusando, mas não sou vulnerável a

nada disso", rebateu. Para Bittar,

Marcello se negou a comentar sua

acusação por não ter respostas. 
"Is-

so é ii demostração que ele superfa-

turoi o prédio. Com a diferença

dos orçamentos o governo poderia
construir quase seis mil casas popu-
lares!', acusou.

Onda — Num animado corpo

a corpo em Campo Grande e Ban-

gu, na Zona Oeste, Marcello infor-

mouj que a partir de agora fará

grandes atividades nas regiões onde

está forte para consolidar sua lide-

rança. Ele irá amanhã a Niterói e

São Gonçalo com Fernando Henri-

que Cardoso, que, segundo ele, li-

dera uma 
"onda eleitoral" capaz de

assegurar a vitória do candidato a

presidente já no primeiro turno das
eleições.

Nessa estratégia, a Zona Sul, fica-

Marcello

rá para depois. A exceção será o

domingo—Dia dos Pais —, quando
Marcello participará de panfietagem
no Aterro do Flamengo. Dizendo

que seus correligionários estão traba-

lhando em Ipanema, no Leblon e na

Barra da Tijuca, ele contou que a

data de sua estréia nesses bairros

ainda não foi definida.

Apresentando-se como o 
"pre-

feito da Zona Oeste", Marcello fez

ontem seu mais animado corpo a

corpo em Campo Grande e Bangu

acompanhado da mulher, Célia, e

de cerca de 20 carros e dezenas de

militantes. Um atraso de uma hora

e meia — causado por uma parada
fora de agenda no bairro Batan, em

Realengo — fez com que Marcello

cancelasse o corpo a corpo no cal-

Me o seu maior corpo a corpo na região

çadão do Centro de Campo Gran-

de, onde compareceu à festa de

inauguração do comitê dos candi-
datos tucanos a deputado federal e

estadual Ronaldo César Coelho e

Marco Antônio Alencar.

O tucano foi recebido calorosa-

mente no bairro de São Jorge, na

Fazenda Coqueiro, em Campo

Grande, e em Vila Aliança e Viegas,

em Bangu, onde fez pequenos comi-

cios ao microfone dos carros de som.

Lembrando as obras que fez na re-

giào, ele arrancou aplausos da popu-
lação c pediu votos para Fernando

Henrique e Artur da Távola, candi-

dato pelo PSDB ao Senado.

Com o bolso cheio de pedidos de

emprego, Marcello disse que res-

pondera a todos informando que

não pode fazer nada por enquanto

e que o real melhorará a situação

do povo. Satisfeito com a receptivi-

dade da população, Marcello disse

que vencerá com cerca de 65% dos

votos na Zona Oeste.

? O PSDB estreou oníem o Alô

Marcello, uma linha direta pela qual
o eleitor recebe informações e dá

opiniões sobre a campanha de Mar-

cello Alencar. As ligações são recebi-

das, de 8h às 22h, por uma gravação
com a voz de Marcello e encaminha-

das a uma das dez telefonistas, que
atendem os eleitores. Segundo a

coordenadora do telcmarketing,

Gláucia Bon, o sistema recebeu on-

tem cerca de 350 chamadas.

LUCIANACONTI

O comando da campanha de

Marcello Alencar, candidato do

PSDB ao governo do estado, tem

um novo alvo: Newton Cruz, do

PSD/PPR. Trabalhando para ga-
nhar as eleições no primeiro tur-

no, os tucanos estão de olho nos

votos da classe média prometidos
ao general e conquistados graças
ao discurso do combate à violên-

cia. Para neutralizar o que consi-

dera ser resultado do medo, Mar-

cello vem repetindo que o general
não tem credenciais para lutar pe-
Io fim da violência e que é o can-

didato do 
"samba 

de uma nota

só".

A candidatura de Cruz, apesar

de não ser uma das mais popula-
res, tem sido vista pelos tucanos

como a que mais ameaça o cresci-

mento de Marcello. Assim, eles

abrirão uma guerra sutil contra

aquele que divide com Marcello o

discurso de que o combate à vio-

lência é prioridade de governo. A

estratégia é falar para o eleitor

que Cruz não é político, não tem

qualquer experiência administra-

tiva e que não conseguirá realizar

seu programa de segurança.

Além disso, Marcello não per-
de a oportunidade de lembrar que
o general participou do regime

militar, que representa o desres-

peito e a violência contra o cida-

dão. 
"O 

povo perceberá que não

será qualquer um que cumprirá

suas promessas, porque governar
é principalmente gerenciar recur-

sos. O problema da violência só

será resolvido com novos investi-

mentos e isso requer competên-

cia", defende o deputado estadual

Marco Antônio Alencar (PSDB),
filho de Marcello.

Pela avaliação de Marco Antô-
nio, quando isso ficar claro Cruz

cairá nas pesquisas. 
"Na 

reta final

as pessoas verão que não adianta

votar nele e mudarão seu voto

para Marcello", acredita, dizendo

que o eleitor não votará em candi-

datos sem qualquer chance de se

eleger. Assim, os tucanos esperam

conseguir parte dos 7% de inten-

ções de voto, obtidos pelo general
na última pesquisa Vox Populi.

Jornal é alvo do PDT
O juiz Rudi Loewenkron, um

dos coordenadores da fiscalização
eleitoral, determinou ontem a
busca e apreensão dós exemplares

do último número do jornal Bittar

Notícias, que conteria, segundo

denúncias do PDT, ofensas ao
candidato Anthony Garotinho.

Impressos pela gráfica MEC, no

Grajaú, os jornais, entretanto, já
haviam sido entregues à direção

da campanha do PT. Até o início

da noite, os oficiais de Justiça ain-

da não haviam conseguido um

carro da Polícia Federal para efe-

tuar a apreensão. Caso os jornais
sejam distribuídos pelo partido,
Loewenkron deverá pedir à Pro-

curadoria Regional Eleitoral que
instaure inquérito para apurar a

ocorrência de crime eleitoral.

À medida cautelar que chegou

à tarde ao TRE, pedindo a busca

e apreensão, a assessoria jurídica
do PDT anexou a primeira página
do jornal, que contém uma cari-

catura de Garotinho acompanha-

da de um texto em que o cândida-

to é chamado de 
"mentiroso 

e

farsante", de acordo com Loc-

wenkron. Caso os jornais sejam

apreendidos, o PT poderá recor-

rcr da decisão do juiz, mas não

sofrerá punição se eles não forem

distribuídos.

Atraente, confortável,
seguro, estável.

£ isso é só o plano
de pagamento.

Mazda Protege.
50% de entrada

e 4 prestações fixas
de US$3,681.88

ou 10 prestações
de USÇ 1,472.75*.

• Modelo 94/94 • Injeção eletrônica computadorizada multipoint • 16 válvulas • Ar-condicionado • Ar quente • Trio elétrico • Toca-fitas auto-reverse

com 4 auto-falantes • Cinto de segurança automático • Coluna de direção regulável • Spoilcr traseiro • Câmbio mecânico • Preço de tabela: US$ 29,455.

HiMndAmenlo DCN \-ilido pira (u di j. Ünhi
Miizda. Temoi outro; pl-uios a siu «colha. Vjç*
um (est-drive. Promoção válida por tempo

limitado ou enquanto durarem 05 «toques. O;
valores acima serio convertidos em Reais pda
cotação do dólar comercial do dia do faturamento.

• Valores

corrigidos

pcIaTR. O ponto Mazda no Rio.

325-4244/325-3938

Este veiculo está em conformidade com

Procouve. Provcnda - filiada â ABHVA

Ascociaçíio Brasileira da3 Empresas

Leasing
Financiadora

Av. das Américas, 7250 (em frente ao Novo Leblon). Venha conhecer o nosso stand no

Atração

do .Hotel

Portoiialo

PROGRAMA

Vai

aproveitar

agora ou

vai esperar

a próxima
estação?

6a FKIRA

SERRA

SÁBADO

E

DOMINGO

Manhã - Passeio de saveiro

Noite - Noite Italiana.

Manhã - Passeio de trem

com almoço a bordo.

Noite - Chegada ao Portogalo.

Coquetel de boas-vindas.

A melhor opção para o final de semana é aproveitar o Programa Serra e Mar do Hotel Portogalo. Logo no sábado,

você vai admirar a fascinante Baía da Ilha Grande num passeio de saveiro, e depois vai dançar e se divertir numa

autêntica Noite Italiana. No domingo uma atração inesquecível: o passeio de trem por uma das áreas mais bonitas da

Mata Atlântica. Tudo isso com dois detalhes que garantem conforto para você e para seu bolso: preços especiais e

ônibus de luxo para levar e trazer você de Angra dos Reis. Aproveite. Na próxima estação pode não ter mais.

PRÓXIMAS SAÍDAS NOS DIAS 5 ,12 E 26 DE AGOSTO

PortogalO

M ARI

Reservas pelos tels.: (021) 512-3133 - (0243) 65-1022 ou consulte seu agente de viagens.

Petista promove pajelança
? O candidato ao governo do "Estamos na reta final. Ê pre-

Rio pelo PT, Jorge Bittar, parti-
cipou anteontem à noite, com

cerca de 30Ò pessoas, de uma

pajelança para motivar na cam-

panha de rua os militantes do

partido, que estariam acomoda-

dos cm conseqüência da lideran-

ça inicial de Luiz Inácio Lula da

Silva nas pesquisas.

ciso colocar o pé na rua e só

parar depois da eleição", pediu

Bittar. Na reunião — no Teatro

João Teotônio, da Faculdade

Cândido Mendes, 110 Centro —,

petistas reclamaram do "distan-

ciamento" com a coordenação

das campanhas de Lula e Bittar.

Dois candidatos nas ruas
Camelôs e comerciantes mere-

ceram a mesma atenção de An-

thony Garotinho, candidato ao

governo do Rio pelo PDT, no

corpo a corpo que fez ontem à

tarde no calçadão de Nova Igua-

çu, Baixada Fluminense. O calor

de 36 graus não intimidou o can-

didato, que chegou a distribuir

autógrafos.

As vendedoras da loja de rou-

pas Belmonte ficaram entusias-

madas com a visita e prometeram
dar seu voto ao PDT. Clientes de

um salão de beleza foram para a

janela saudar Garotinho. Ele

aproveitou para alertar sobre as

campanhas milionárias: 
"Político

que compra voto, amanhã vende

eleitor."

Já o ator Milton Gonçalves,
candidato do PMDB, perdeu on-

tem uma boa oportunidade de

conquistar mais um eleitor. Pu-

rante corpo a corpo espremido

entre os camelôs da Rua Dias da

Cruz, no Méier, ele cruzou com

um jovem que usava colar orlopè-

dico e perguntou: 
"Foi 

judô?".
"Não, 

bala perdida", respondeu

Alex Castro Santos, 20 anos. O

candidato entendeu 
"pára-quedis-

ta" e seguiu seu caminho.

Não pôde, portanto, falar so-

bre seu programa para a área de

segurança para o rapaz. Morador

do Méier, há três meses Alex le-

vou um tiro no queixo no Largo

da Carioca, que resultou em lesão

no esôfago e fratura na quarta
vértebra. Quase ficou paralítico.
A ironia é que o tiro veio da arma

de um PM, disparada quando

prendia um pivete.

Q O general Newton Cruz, can-

didato ao governo do Rio pelo
PSD/PPR, afirmou que Anthony

Garotinho, do PDT, não tem auto-

ridade para garantir que vai acabar

com a corrupção do Detran, devido

ao "relacionamento 
promiscuo en-

ire seu partido e a máquina que
controla o órgão com métodos som-

brios". Acrescentou que o pedetista
representa a continuidade da má

administração no estado.

h.»vWjW*W'**',*'I

Marcello Alencar

10h - grava programa de rádio

15h - grava programa de televisão

21 - jantar com empresários de

Campo Grande

Anthony Garotinho

7h - grava programa eleitoral.

lOh - entrevista à Rádio Manchete

13h - almoço no Sindicato da Cons-
trução Civil.

15h - encontro com pastores da

Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Jorge Bittar

8h às 1 lh - grava programa de tele-

visão.

12h - almoço com diretores do Clu-
be de Engenharia, na sede do Auto-

móvel Clube.

15h - grava programa de rádio.

17h - encontro com dom Eugênio

Sales.

18h - grava programa para a Rádio

Catedral.

20h - debate no Clube Hebraica.

Milton Gonçalves

15h - panfietagem na Avenida Rio

Branco

I8h - debate sobre energia com can-

didatos do PMDB no Clube de En-

genharia.

'£tâ



POLÍTICA E GOVERNO quinta-feira, 11/8/94 • 9

Presidenciáveis 
terão confronto na TV

¦ Candidatos poderão fazer perguntas uns aos outros em novos debates das redes Bandeirantes e 
£ultura

LOGUS GLI

Verde Taiti metal, gas
chassi - 547484

SÃO PAULO —Já
estão definidos mais
dois debates dos
presidenciáveis, am-
bos — pela primeira
vez nessa campanha
— com confronto
entre os candidatos. Acontecerão em Sao
Paulo, um no próximo dia 16, na TV
Bandeirantes, e outro na Rede Rede Cul-
tura, nos dias 29 e 30 de setembro, último
dia do prazo legal para debates no pri-
meiro turno. Os principais candidatos já
confirmaram presença nos dois embates.
A Bandeirantes ainda negocia com candi-
datos dos partidos pequenos — entre eles
Walter Queiroz (PRN), que está com a
candidatura ameaçada — e pode reduzir
o número de debatedores para sete. O
debate do dia 16, às 22h30, mediado pela
jornalista Marília Gabriela, será o pri-
meiro em que os candidatos faraó per-
guntas uns aos outros.

O programa da Bandeirantes será divi-

dido em seis blocos. No primeiro, Marília

Gabriela fará uma pergunta comum a

todos. No segundo, jornalistas da emisso-
ra farão perguntas a cinco candidatos, a

seu critério, sem repetir os escolhidos
dentro deste bloco. No terceiro, começam
as perguntas de candidato para candida-
to, à escolha daqueles que forem sortea-
dos. No quarto bloco, voltam as pergun-
tas dos jornalistas, que podem escolher
inclusive candidatos já questionados no

segundo bloco. No quinta e penúltima
rodada, novo embate entre os candidatos,
e, na última, a tradicional fala de encerra-
mento de cada postulante.

Ao contrário do debate da Bandeiran-
tes, o promovido pela Cultura ocorrerá,
em princípio, em duas partes, das 21h à
meia-noite, com quatro candidatos em
cada dia, se permanecer até final de se-
tembro o atual número de concorrentes.

Regras — Os quatro primeiros colo-
cados participarão do programa do dia
30 e os outros quatro, no dia 29. O
critério de classificação será pesquisa do
instituto DataFolha, a ser divulgada na
véspera do programa. No caso de empa-
te, irá para o segundo programa quem
tiver mais tempo no horário eleitoral gra-
tuito. Se o número de candidatos cair
para sete ou menos, até o final de setem-
bro, o debate se limitará ao dia 30.

A Rede Cultura, que transmitirá o
debate também para as emissoras educa-
tivas e outras retransmissoras, pôs seu
sinal à disposição de todas as emissoras
de televisão e rádio que quiserem retrans-
miti-lo na íntegra.

"Nossa condição é que o programa
seja levado ao ar simultaneamente e sem

cortes", disse o diretor de Jornalismo da

Cultura, Marco Nascimento. Não será

permitida também a utilização posterior
da imagem e do som pelas televisões e
rádios que entrarem na rede.

Fernando Henrique Lula Brizola
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FRANCISCO GROS

JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO
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Ator Principal
O 

presidente da República valeu-se da arte do

possível para viabilizar a isonomia. Deu o

máximo de reajuste que as finanças públicas com-

portam neste momento, corrigindo, de forma esca-

lonada, a injustiça aos salários dos militares e civis

no cotejo com os generosos pisos e vencimentos do

Legislativo e do Judiciário. Mas preservou o prin-

cipal: o equilíbrio fiscal que garante a estabilização

da economia.

A exortação do ministro da Fazenda, Rubens

Ricupero. ontem aos consumidores, instando-os a

continuar a reação aos preços altos como a melhor

estratégia para a preservação do próprio poder de

compra, é a prova mais concreta de que as vigas

mestras do real não foram abaladas pelo aumento

salarial do funcionalismo.

O governo tem-se comportado com extremo

rigor na administração das finanças públicas, e

essa atitude vem sendo compreendida pelos agen-

tes econômicos que estão acreditando em baixos

índices de inflação, como indicam as projeções dos

mercados futuros de juros e câmbio.

A insistência do ministro Ricupero com os

consumidores tem razão de ser, pois as pesquisas
de preços dos diversos institutos detectaram abu-

sos nas vésperas da passagem do cruzeiro real para

o real. É preciso que os preços voltem ao ponto de

origem para restabelecer o equilíbrio com o poder

de compra médio dos salários. O arredondamen-

to do salário mínimo para R$ 70. em Io de setem-

bro. não chega a preocupar a equipe econômica

quanto ao peso que o aumento de 8% no piso

mínimo possa ter no consumo.

0 alerta aos consumidores tem mais o sentido

didático, para evitar que eles abaixem a guarda

diante dos comerciantes. Como o governo não inter-

virá diretamente nos preços, apenas continuará mo-

nitorando a economia com os instrumentos clássicos

de política econômica (políticas fiscal, monetária e

cambial), o consumidor precisa assumir o papel de

ator principal na economia de mercado.

0 intervencionismo nunca protegeu, de fato, o

consumidor. A intervenção do governo em favor

do consumidor era a contrapartida ao excesso de

protecionismo oficial sob a forma de incentivos

fiscais e créditos subsidiados, tarifas de importação

e reservas de mercado. Essa economia fechada

estimulou, pela falta de concorrência, a formação

de cartéis, oligopólios e monopólios, sem ganhos

para o consumidor.

0 aprendizado da estabilização deverá ser lon-

go. Talvez até permanente, como ensinam as socie-

dades do Primeiro Mundo. Mas o desafio principal
é do governo, que precisa resistir às tentações da

popularidade instantânea e enfrentar as questões
estruturais que desorganizaram a economia no

passado e continuam ameaçando a estabilização.

O ministro Ricupero disse com propriedade

que o sistema de Saúde e a Previdência Social estão

acabando com o país, sugerindo a urgente necessi-

dade de reforma nessas duas áreas sociais críticas.

Quando as despesas de Saúde eram bancadas pela
Previdência, o rombo parecia único. Desde a sepa-

ração das contas no ano passado, com as despesas

com a Saúde assumidas pelo Tesouro, os prejuízos
duplicaram. Ao lado das fraudes, a péssima admi-

nistração política dos hospitais transfonnou os

sistemas de Saúde num saco sem fundo.

A saúde financeira da Previdência é tão frágil

que o arredondamento do salário mínimo pode

afetá-la (o mesmo acontecerá com milhares de

prefeituras com excesso de pessoal no interior do

país). Os deputados que defendem o reajuste do

mínimo para R$ 100 têm razão de criticar o baixo

padrão salarial do país. Mas precisam ter antes a

responsabilidade de apontar soluções para evitar a

liquidação da Previdência, que já perdeu a quali-

dade mínima a um serviço social.

Ilusão de Ética
A 

cada quatro anos, por ocasião das campa-

nhas eleitorais, pelo menos um dos candi-

datos promete acabar com o Detran, foco eterno

de corrupção e incompetência. Mas o Detran

permanece. Difícil saber se as promessas de li-

quidaçâo do Detran ("solução radical") são ape-

nas demagogia de palanque ou se o Detran é

suficientemente forte c corrupto'para sobrepujar

qualquer tentativa de limpá-lo.

Provavelmente as duas hipóteses são corretas.

Sem vontade política nada se faz em matéria cie

administração. Mas o Detran fincou raízes de

corrupção tão profundas, com interesses espalma-

dos em diversos setores, que hoje é quase impossí-

vel laçar o polvo. A transferência da engenharia

de trânsito para o município e a informatização

dos processos no Proderj não conseguiram sequer,

nos últimos anos, abalar as quadrilhas organiza-

das dentro dele. Os usuários de automóveis co-

nhecem bem estas quadrilhas. Seiscentos mil pro-
cessos se acotovelam nos balcões do Proderj,

como se nem a informatização possa ser a solução

para o emaranhado burocrático que acoberta ex-

cessos e achaques.

No início dos anos 80, técnicos do Estado

elaboraram plano que previa transferência do cm-

placamento para a polícia civil e engenharia para
os municípios (item afinal concretizado) e realiza-

ção de exames de habilitação pelas universidades e

escolas especialmente conveniadas. O Banerj assu-

miria o serviço de emissão e cobrança de multas,

evitando assim ocorrência de fraudes. Mas o plano
não passou de plano, como quase tudo na esfera

administrativa.

i Poucos anos antes, em 1975, com a fusão, o

Detran deixou a esfera da Secretaria de Seguran-

ça para ser incorporado à Secretaria de Trans-

portes. Ironicamente foi aí que passou â crônica

policial, envolvido em sucessivos escândalos de

corrupção, favorecimento ilícito e falsificação e

roubo de documentos.

Sua vocação para disputas, polêmicas, desa-

venças e escândalos é irresistível. Ao longo dos

últimos 30 anos esta vocação se traduziu em ascen-

são e queda de coronéis, almirantes, brigadeiros,

comandantes, delegados e até economistas, conso-

lidando para o cargo de diretor tradição de alta

rotatividade, acima até mesmo de eventual desejo

de virá-lo pelo avesso ou devolvê-lo à polícia.
Tudo isto contribuiu para dividi-lo internamente,

propiciando a proliferação de diversos detrans que
tanto tornaram famosos ou lançaram ao ostracis-

mo muitos de seus diretores, todos derrotados pelo
desafio maior: acabar com a corrupção. A corrup-

ção no Detran é inacabável. Ela é que acaba com

administradores e políticos que se aproximam do

polvo com ingenuidade.

Tudo o que se relaciona a trânsito no Rio é

caótico, à imagem e semelhança de suas adminis-

trações. Sinais são descalibrados, ninguém respeita

nada, paga multa quem quer (ou não participa do

esquema universal de corrupção nos corredores do

Detran), os ônibus fazem o que bem entendem nas

ruas da cidade, a corrupção corre solta nos basti-

dores legislativos e administrativos — enfim, a

situação é tão ruim que, quando alguém promete
botar o dedo na ferida, já se sabe que tudo não

passa de ilusão de ótica, ou, pior do que isto,

ilusão de ética, até prova em contrário.

Milagre em Bangu
O 

desembargador Luiz Eduardo Guimarães

Rabcllo, da 8a Vara Cível, prendeu em ju-
nho três ladrões — um deles seu vizinho — 

que
tentavam roubar seu apartamento em Copaca-

bana. Os assaltantes hoje estão na cadeia, mas o

receio do magistrado de vê-los de volta às ruas

convenecu-o a mandar a filha de 24 anos morar

na Europa.
' 

Como para confirmar o acerto da decisão, a

promotora Marta Rocha Hisse concordou re-

centemente com o pedido de relaxamento para a

liberdade provisória dos meliantes em questão.
Para alívio do desembargador, a juíza Denise

Rollins Faria, da 22a Vara Criminal, negou a

liberdade provisória por questão de ordem pro-
cessual e jurisprudencial, ressaltando que um dos

gatunos mora rio prédio de Rabello e voltaria ao

local, podendo interferir na prova testemunhai

daempregada.

, Esta história demonstra que o sentimento de

insegurança e orfandade em face do crime não é

privilégio dos segmentos mais desprotegidos da

sociedade. Até mesmo um desembargador prefere
expatriar sua filha a ter de confiar nos agentes do

recém-convertido do Guanabara. O magistrado

não esconde sua indignação diante da omissão do

governo do estado em assegurar uma política de

k 
segurança eficiente, enquanto nada se faz para

capturar o bicheiro foragido Castor de Andrade,

que vive por aí como um nababo.

O magistrado sabe que a violência pode ser

atenuada com mudanças na legislação: restabele-

cendo a prisão preventiva obrigatória para deter-

minados tipos de crimes e suprimindo a absurda

diversidade de tipos de prisão. Esta história de

prisão albergue, prisão aberta, semi-aberta e domi-

ciliar não passa de uma janela para a leniência e

para o tratamento arbitrário e diferenciado. Prisão

é prisão. O preso tem de ter seus direitos respeita-

dos, mas atrás das grades. Não pode invocá-los

para se ver livre e reincidir.

Enquanto isso, bicheiros assassinos e encane-

cidos tomam sol no ameno Instituto Vieira Ferrei-

ra Neto. em Niterói, conhecido como 
"sítio 

do

pica-pau amarelo". Enquanto isso, cidadãos hon-

rados são fuzilados pelas ruas e dentro dos túneis.

Enquanto isso, crianças são atingidas por balas

perdidas dentro de suas casas e criminosos mirins

são manipulados por traficantes armados de me-

tralhadoras importadas de Miami.

O governador do estado deveria responder a

uma pergunta: Por que implicar com Bangu l.

quando se sabe que 50% dos seus 48 presos já se

converteram em evangélicos? Não seria o caso de

enviar mais condenados a esta casa de correção,

que está operando um verdadeiro milagre?
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Justiça
Na qualidade de advogado militante, venho acompanhando

com tristeza os incidentes ocorridos na sede do Tribunal Regional

do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT/RJ). O slogan do presidente
daquele tribunal, 

"justiça rápida", não corresponde à realidade.

Os profissionais que atuam na Justiça do Trabalho podem confir-

mar tal afirmação.
Criar novas juntas c colocá-las informatizadas, não significa

"justiça rápida". Vejamos: se não houver acordo nas audiências

de primeira instância, o processo segue para a segunda instância,

em fase recursal. Aí está o problema. Para ganhar número, o

recurso aguarda três meses. Depois vai para a Procuradoria, pelo
menos por dezoito meses, para um parecer. Para julgar um

recurso são pelo menos três anos. Ê isso aí, três anos! Onde está a
"justiça rápida"?

Para quem milita nessa árdua profissão, e vive pagando
contas quase que diariamente, como depender dessa verba? Isso

sem contar com o absurdo dos "juizes" classsistas, que nem curso

superior possuem para ser" magistrados". Antônio Ricardo Lima

Nunes — Rio de Janeiro.

Ponte aérea
Será que o governo, aproveitan-

do a onda de ir contra os abusos de

preços, vai fazer alguma coisa quan-
to à ponte aérea Rio/São Paulo?

Hoje, o preço de duas ida a volta a

São Paulo (RS 544,00 ou USS

585,00) eqüivalem a uma ida e volta

Rio/Miami. Falamos de 1.600km

contra 6.600km. Pior é que não exis-

te opção mais barata, pois, Varig,

Vasp e Transbrasil, que operam a

ponte aérea, tem o mesmo preço!
Mas creio que não se enquadram no

tal cartel. Deve haver uma explica-

ção bastante simples, e logo virá um

assessor de imprensa para explicar o

inexplicável, ou dizer que medidas

estão sendo estudadas para reduzir

os preços das passagens, e serão im-

plantadasquandoo sargento Garcia

prender o Zorro. Ricardo Nery Cos-

ta — Rio de Janeiro.

Manipulação
Estarrecida com a diferença ob-

tida na pesquisa de preços de cinco

produtos em duas farmácias de ma-

nipulação, não pude deixar de correr

aos jornais. Em uma das farmácias,

a Novessência, o total foi de RS

96,95, enquanto que na Dermephar-

ma, os mesmos produtos custariam

RS 40,82 — uma singela diferença

de 42%. (...)

Não satisfeita, fui ao farmacêu-

tico responsável pela Dermepharma,

que me explicou que esta diferença

se deve à falta de fiscalização e de

atitudes como a de denunciar publi-
camente esse tipo de disparidade.

Que nós, consumidores precisa-
mos procurar o melhor preço, estou

de acordo, mas que pessoas que
agem desonestamente devem ser coi-

bidas, também acho de bom senso.

(...) Carla Edel — Rio de Janeiro.

CEF
Seria interessante que a direção

do Banco Central ou da Caixa Eco-

nômica Federal dessem uma nota

esclarecedora dos motivos pelos

quais não são pagos pelas agências

da Caixa cheques superiores a RS

100,00, a não ser que o emitente

comunique com antecedência de 24

horas.
Os gerentes das diversas agèn-

cias variam nas justificativas, desde
"o melhor atendimento ao correntis-

ta" até 
"motivos operacionais" (ag.

204. rua Siqueira Campos, em Co-

pacaban,a).

Como essas evasivas nada resol-

vem, ficam os depositantes classifi-
cando a decisão como violência.
Apenas os conhecedores de Direito
dão outro nome ao ato. José Furta-
do — Rio de Janeiro.

Consórcio
Diante da perda de atratividade

do sistema de consórcios e sua des-

vantagem em relação aos demais

instrumentos de poupança, estou

apreensivo quanto à saúde financei-

ra do Consórcio Nacional Volkswa-

gen, uma vez que, até hoje, transcor-

ridos mais de nove meses do

pagamento da última prestação do

grupo 10985-036-0-5, não consegui

receber a devolução do fundo de

reserva, e nenhuma satisfação foi

dada aos consorciados. Clóvis Mar-

tins — Rio de Janeiro.

Magistério
Sou professora aposentada do

quadro do magistério público do

município do Rio de Janeiro e não

posso me furtar a responder à carta

de Mariana Gonçalves Ferreira, pu-
blicada nesta seção em 22/7.

Mariana é uma jovem de 17

anos, normalista e tem o sonho de

ser professora. (...)
Caso realmente seu objetivo seja

ser professora, então, ela deve se

preparar para uma vida de privações
e decepções. Para começar, terá que
trabalhar em várias escolas. Curso

de reciclagem? Se for pago, tem que
desistir. Bons livros? Só se forem

emprestados. (...) Casa própria, nem

pensar. (...) O máximo que irá con-

seguir será pagar um plano de saúde

até 40 anos, porque depois ela vai

depender do laserj, aquele hospital

que já foi bom, mas que está agora

sucateado. Isto sem contar que irá

trabalhar num prédio sujo (não há

serventes), mal iluminado (as insta-

lações estarão provavelmente podres
ou cheias de gatilhos), com goteiras,
banheiros sujos.

Deve preparar-se também para
ouvir, em todas as eleições, os candi-

datos dizerem que Educação é prio-
ridade e, depois de eleitos, acharem-

na uma chata, que só pensa em sala-

rio. (...) Fora isso, toda vez que
receber o contracheque vai ter von-

tade de chorar. E. pior: quando lhe

perguntarem qual a sua profissão e

ela responder 
"professora", vai ou-

vir um indefectível 
"coitadinha".

(...) Suely Lourenço — Rio de Janei-

ro.

Corporativismo
O corporativismo nas Forças

Armadas e em algumas empresas es-

tatais poderá pôr em risco o plano
econômico implantado há pouco
mais de um mês. (...)

Para controlar as finanças do

país é necessário acabar com as mor-

domias nas empresas do governo, e

só com a privatização elas darão

lucro, como, por exemplo, a Com-

panhia Siderúrgica Nacional, inviá-

vel enquanto estatal e rentável ago-

ra.
A solução para as Forças Arma-

das será diminuir seu efetivo e trans-

formá-lo em tropas de elite, profis-
sionalizadas, destinadas à defesa de

nossas fronteiras e aeroportos. Com

as legiões reduzidas, talvez pudes-
sem ser atendidas em suas reivindi-

cações.
É preciso que esses servidores

saibam que a grande maioria dos

brasileiros recebe um salário mínimo

ou menos, e outros tantos nem isto,

por falta de trabalho.

(...) É preciso salvar a nação.

Que se acalmem as legiões, c a vora-

cidade dos corporativistas. Benedito

Passarinho — São Fidélis (RJ).

Plano Real
Nosso ministro da Fazenda e a

imprensa vêm tentando convencer o

povo de que o sucesso do Plano Real

consiste em não comprar. Isto é.

estão transferindo para a sociedade

a responsabilidade pelo destino do

plano. Esquecem que a maioria es-

magadora da população não está

comprando por rejeição ou concor-

dância ao plano, mas porquecom
um salário mínimo compra-se ape-

nas meia cesta básica.

Querem que os produtores con-

tinuem produzindo, mantenham as

pessoas empregadas, paguem sala-

rios c não vendam. Esquecem que
sem produção não há emprego, sem

emprego não há renda, sem renda

não há consumo e sem consumo não

há produção.
O país já viveu uma brincadeira

como essa, com um ministro tão

inteligente e honesto como o atual.
"Não comprem hoje, deixem para
amanhã", dizia Dilson Funaro. No

dia seguinte quando foram comprar,

os consumidores verificaram que já
não podiam fazê-lo, porque estavam

desempregados ou porque os preços
haviam disparado. Vamos ter que
viver isso novamente? Clóvis Fernan-

do Dias Machado — Niterói (RJ).

Laranjeiras
Causou-me espécie a idéia de

transferir a Praça Del Prete de um

lado para o outro da rua das Laran-

jeiras. Tal medida inviabilizaria a

oportuna implantação de mão dupla

na rua das Laranjeiras no trecho

entre a rua Ipiranga e a rua Soares

Cabral, por meio da qual ficaria

muito mais fácil e direto o acesso âs

ruas Pinheiro Machado. Ipiranga.

Conde de Baependi e Paissandu.

Além do mais, a recolocação dessa

praça obrigaria os motoristas a vol-

teios desnecessários e perigosos. Fi-

nalmente, a idéia do Parque Villa-Lo-

bos no terreno da antiga Embaixada

da Itália é ótima e dispensa a recolo-

cação da Praça Del Prete. José Car-

valhaes Oliveira — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publicação

no todo ou em parle enlre as que tiverem

assinatura, nome completo e legivel e endore-

ço que permita confirmação prévia.



; JORNAL DO BRASIL OPINIÃO quinta-feira, 11/8/94* 11 ví"

Preços, salários
e o real

0 espectro político de Vargas

Punindo os
aumentos
abusivos

o governo
garante o
livre jogo

do mercado.

JOÃO PAULO DE ALMEIDA
MAGALHÃES *

Anunciam-se, 
para setembro,

grandes negociações salariais,

com o temor de reflexos negativos

sobre o Plano Real. Temem-se, em

última análise, elevações de salários

acima da inflação com a transferên-

cia para os preços.'
Um assessor do governo da área

de preços, que já antes causara gran-
de perturbação ao propor aluguéis

em real próximos aos níveis de pico,
declarou à imprensa que aumentos

reais de salários (isto é, acima da

inflação) poderiam ser transferidos

para os preços. A questão merece,

pois, análise mais acurada.

A liberdade de preços constitui

aspecto fundamental das economias

capitalistas. O livre mercado é condi-

ção de eficiência e deve,

portanto, ser preservado

por todos os meios.

Cumpre, contudo, ob-

servar que um dos pres-
supostos dessa liberda-

de, garantidora da

eficiência, toma a forma

da interdição de mano-
bras monopolísticas.

Em condições nor-

mais, os preços se modi-

ficam por dois motivos

principais: em função de mudanças

setoriais da oferta e procura (por
exemplo, variação dos preços agrico-

Ias nas safras e entressafra) e em

conseqüência de elevações excessivas

dos meios de pagamento. O primeiro
caso é considerado como variação

dos preços relativos e o segundo de-

corre de surtos inflacionários, que
existem em pequena escala mesmo

nos países desenvolvidos.

A par disso, nos setores compe-

titivos podem ocorrer outras eleva-

ções de preços perfeitamente en-

quadra veis nos mecanismos de

mercado livre. Se um comerciante

acredita que a simpatia do seu sor-

riso e a beleza de sua loja permitem
a elevação do preço de suas merca-

dorias. pode fazê-lo sem qualquer
objeção. Se os consumidores aceita-

rem esse aumento, em vez de pro-
curarem outros fornecedores, é

porque consideram que o sorriso

do dono e a beleza das instalações

lhe proporcionam compensação su-

ficiente para os maiores preços.
A situação é completamente di-

ferente no que se refere aos setores

monopolistas, que são exatamente

aqueles envolvidos nas negociações

salariais de setembro.

Uma empresa monopolista não

tem, por definição, concorrentes, po-
dendo elevar livremente seus preços.
Essa situação condita com os meca-

nismos do mercado livre. Exatamente

por isso países convictamente liberais

como os Estados Unidos dispõem de

legislação e organismos (Federal Tra-

de Comission) destinados a coibir esse

tipo de manobra. No Brasil, existe a

Comissão Administrativa de Defesa

Econômica (Cadê) e legislação que se

inspira fundamentalmente no modelo

americano.

Vejamos, agora, a relação entre

salários e preços. Os monopólios (ou

oligopólios) que ajustarão os salários

em setembro podem legitimamente

conceder elevações reais (isto é, acima

da inflação), desde que as paguem
com base no aumento

da produtividade ou na

redução dos seus lucros.

Elevar salários reais e

transferir os ônus para
os preços constitui ma-

nobra tipicamente mo-

nopolística em conflito

com os mecanismos do

mercado livre e a legisla-

ção antitruste.

E o risco desses au-

mentos abusivos é gran-
de. Estudo recente (Distribuição de

Renda no Brasil, de Camargo e

Giambiagi) mostra que os setores oli-

gopolizados vêm concedendo, siste-

maticamente, elevações salariais aci-

ma do incremento da produtividade e

dos índices de preços. Até agora tais

aumentos eram absorvidos, sem

maiores traumas, na acelerada espiral

inflacionária. No contexto presente é

o Plano Real que pode ser compro-

metido. Cabe, portanto, ao governo,
anotar as empresas que concederam

aumentos reais de salários, punindo
com base na legislação antitruste

qualquer elevação de preços não justi-
ficada pela inflação ou pelo acréscimo

do custo relativo dos seus insumos

(excluídas, neste caso, as benesses sa-

lanais concedidas aos seus funciona-

rios). Máximo rigor é necessário e,

com ele, não se estará interferindo no

livre jogo do mercado, mas, pelo con-

trário, garantindo sua pureza.

Esses fatos simples parecem ser

ignorados pelo assessor de preços do

governo, o que me permite afirmar

que, se o Plano Real tem amigos

como ele, não precisa de inimigos.

' Professor titular da UFRJ

Afinal, que

país queremos*;
CLARICE PECHMAN*

Abre-se 

o caderno de Eco-

nomia dos principais jor-
liais do país e, pouco mais de um

mês após a introdução do novo

padrão monetário, o que se lê é

o apelo dos expotadores, dentre

outros, para que o Banco Cen-

trai volte a intervir no mercado

de câmbio através da prática dos

leilões.

O argumento é de que este é

um mecanismo indispensável ao

equilíbrio da oferta

e demanda no mer-

cado de divisas, pe-
Io menos à taxa fi-

xada pela paridade
de l:l. Em outras

palavras, sem o

Banco Central den-

tre os compradores,

o dólar não se sus-

tenta, e o real se re-

força automática-

mente, sem que para
isso o Banco Central precise me-

xer sequer uma palha. Apenas

segue voyeur do mercado.

Faz sentido? Só se pensarmos

pequeno e a curto prazo. Expor-

tar é preciso, mas a questão de

fundo no mercado de câmbio

está na necessidade de romper a

cultura de controle que perpassa
há décadas o mercado. Dadas as
regras vigentes de controle, a re-

tração do Banco Central do
mercado cambial desde Io de ju-
lho é tão simples e genial quanto
o ovo de Colombo: resume-se
em usar o mercado tal como ele
se apresenta, sem tirar nem pôr.
a favor do Plano de Estabiliza-

ção sob coordenação do gover-
no.

Os agentes
econômicos

precisam ter
uma visão
estratégica

do papel dos
mercados.

Onde está a falha de percep-

ção, então, pelos que suplicam?

A falha é conceituai. A questão
não é a volta da intervenção sis-

têmica pelo Banco Central no

mercado de câmbio. A questão
está. sim, na direção diametral-
mente oposta. No devido tempo

do processo de estabilização, li-

beralize-se o mercado, aumente-
se o número de agentes partici-

pantes, permita-se que, dentre

outros, muitos outros, os expor-

tadores mantenham posição
comprada de câmbio, e, com to-

da certeza, a taxa

irá caminhar no

sentido da paridade
de l:l, revertendo-

se o movimento

atual.

Isso não quer di-

zer, naturalmente,

que o Banco Central

não possa vir a par-
ticipar do mercado,

de forma pontual. É

da sua competência

fazê-lo. Mas, daí a adotar a pos-
tura de defender-se a interven-

ção da autoridade monetária co-

mo solução sistêmica, vai

distância tamanha que o hori-

zonte não dá conta!
O exemplo do câmbio é um

dentre tantos outros segmentos
da atividade econômica que po-
deríamos citar. Por ora, aqui, fi-

quemos com este. Quem sabe nos

leve a sedimentar a idéia de que
os agentes econômicos, na sua to-

talidade, precisam se dedicar a

compreender o papel dos merca-

dos, sob uma visão estratégica de

prazo mais longo. Afinal, quere-
mos o país para nós, mas também

para muitas próximas gerações.
Ou não é disso que se trata?

j|
PAULSINGER*

Há 

cerca de 40 anos,

Getúlio Vargas encer-

rava com um tiro no peito
um período na História bra-

sileira. Nem antes dele, nem

depois, houve um período de

nossa História tão marcado

por uma personalidade, como o de 1930 a 54.

Durante estes 24 anos, Getúlio só não exerceu a

chefia do governo federal durante 1945-51, quan-
do o cargo foi ocupado pelo general Eurico Gas-

par Dutra, seu antigo ministro da Guerra e candi-

dato que ele, Getúlio, ajudou decisivamente a

eleger. Getúlio foi sucessivamente ditador revolu-

cionário de 30 a 34, presidente constitucional de

34 a 37, ditador 
"fascistóide" de 37 a 45 e nova-

mente presidente constitucional de 51 a 54. Che-

fiou dois movimentos armados (em 30 e 37) e foi

vítima de outros dois (em 45 e 54).

O que caracterizou toda a longa carreira de

Getúlio foi a ambivalência. Começou como prote-

gido de Borges de Medeiros, o governador quase

perpétuo do Rio Grande do Sul, que o apontou

como ministro da Fazenda de Washington Luís,

um dos presidentes mais conservadores da Repú-

blica Velha. Em 1930, era governador de seu

estado natal e em função das desinteligências

entre as oligarquias estaduais saiu candidato à

presidência pela oposição. Até este momento, Ge-

túlio não passava de um membro típico da elite

política. Mas, após a derrota, ele passou a chefiar

uma coligação revolucionária, que reunia algumas

situações estaduais e o movimento tenentista, que

poucos anos antes abalara as estruturas do regime

através de dois levantes armados e a epopéia da

Coluna Prestes. A heterogeneidade do movimento

que fez a Revolução de 1930 se refletia na ambiva-

lência do "baixinho" 
que guindou à chefia da

nação.

Durante os 15 anos seguintes, Getúlio passeou

por quase todo o espectro político, introduziu a

legislação trabalhista, presenteando os trabalha-

dores com a legalização e a oficialização dos

sindicatos e o até hoje controvertido salário mini-

mo; reprimiu a Revolução Constitucionalista de

1932 dos conservadores paulistas, a Aliança Li-

bertadora Nacional de Prestes, em 35, e o 
"putch"

integralista de 38; namoricou o nazi-fascismo an-

tes da Guerra, mas aliou-se aos EUA e à URSS

depois, enviando a FEB à Itália; presidiu final-

mente a redemocratização em 1945, proclamando
a anistia, convocando eleições para uma Assem-

bléia Constituinte e até — audácia das audácias
— legalizando o PCB! Deposto sob suspeita de

tramar mais um golpe continuísta, elegeu-se sena-

dor por dois estados e deputado federal por cinco.

Já era GG, então, o mais popular dos políticos.

Durante o interregno de 1945-50, Getúlio reti-

rou-se para sua fazenda em S. Borja para retornar

surpreendentemente à ribalta como candidato à

presidência de seu PTB e de Adhcmar de Barros.

Execrado à esquerda como ditador e à direita

como populista, GG fez uma campanha desenvol-

vimentista-nacionalista, amplamente beneficiado

pela política antipopular de intervenção nos sindi-

catos, repressão às greves e arrocho salarial, do

governo de Dutra, que era integrado pelos dois

grandes partidos de centro: PSD e UDN. E ven-

ceu pela primeira vez nas urnas, voltando à presi-
dência com total legitimidade democrática. Neste

seu último mandato, o 
"baixinho" voltou a jogar

com o pau de dois bicos. Assinou o Tratado do

Rio de Janeiro, aliando o Brasil aos EUA, na

Guerra Fria, mas levantou a intervenção nos sin-

dicatos e permitiu o ressurgimento do movimento

operário em grande estilo, com a Greve dos

400.000 em março e abril de 1953 em S. Paulo.

Preparou o terreno para o Plano de Metas que
Juscelino executaria depois e ao mesmo tempo

tentou forjar uma aliança 
"trabalhista" entre uma

nova liderança operária antipelcga c o empresa-

riado industrial. E foi provavelmente esta tentati-

va, encarnada pelo jovem ministro do Trabalho

Jango Goulart, que desencadeou a conspiração

golpista, da qual Carlos Lacerda era o porta-voz.

Neste momento, interveio a fatalidade históri-

ca. Um atentado contra Lacerda, urdido nos po-

rões do palácio presidencial, mas sem participação
de Getúlio, resultou na morte do major Vaz e

conseqüentemente na instauração da "República

do Galeão". A Aeronáutica se rebelou, em poucos

dias trouxe à luz o "mar de lama" c junto com a

grande imprensa criou as condições políticas que

tornavam o golpe irresistível. A impressão dada

pela grande imprensa era a de que o país inteiro se

insurgia contra o presidente. Mas seu inesperado

suicídio revelou o contrário: multidões incalculá-

veis foram às ruas, de norte a sul, chorá-lo. A •

emoção coletiva foi tão forte que conteve os gol- 
"]

pistas, impedindo-os de instaurar a ditadura mili-

tar, que acabariam por lograr somente 10 anos 
°

depois. A carta-testamento de Getúlio é um pri- 
'7CÍ

mor de oratória política e uma denúncia acerba da "1

oligarquia nacional e internacional, da qual ele 
':':

fora vítima. Sua morte como herói popular des-

mentiu tudo o que ele foi em vida: manhoso, 
'¦•'¦

esperto, inescrupuloso e ao mesmo tempo visioná- cib

rio determinado a realizar um projeto nacional.

A era de Getúlio na verdade não terminou em 
,Jin

1954, mas em 1964. A maneira como ele resolveu 
'¦'-¦

sair da vida e entrar na História deu uma sobrevi-

da á democracia fundada por ele em 1945 e

permitiu que JK. e Jango de certa forma lhe

completassem a obra. Sob Getúlio, o Brasil viveu

sua infância urbano-industrial, quando o êxodo

do campo parecia redimir a massa de deserdados, .

que vinham se abrigar na CLT e nos lAPs. Qua-
renta anos depois, perdidas a inocência e as ilu-...

soes juvenis, podemos rememorar GG com menos

paixão e mais compreensão. Os pobres nunca

mais terão uma mãe como ele. Em vez disso,

fazem surgir do seu próprio seio lideranças c

organizações que dispensam personalidades domi-

nadoras. Passou o tempo de Getúlio, e do getulis-
mo só resta a lembrança.

• Professor da Faculdade de Economia e Administração da

USP

As novas regras do jogo energético
ADRIANO PIRES RODRIGUES E
DANILO DE SOUZA DIAS *

O 

Brasil é, sem dúvida, um país que, ao longo
de uma história recente, formulou e imple-

mentou soluções criativas que acabaram firman-

do-o enquanto pólo industrial dos mais importan-

tes do mundo em desenvolvimento. Mas essa
criatividade, se alimentou no passado soluções
ousadas e afirmativas, tem nutrido, especialmente

após a década perdida um certo tipo de pensa-
mento reativo e conservador, o qual, sob inúme-
ros rótulos, busca preservar a integridade de um
modelo desenvolvimentista que não mais encontra
sustentação e pertinência em um contexto mun-
dial em franca transformação. É assim que, mes-
ciando criatividade e 

"inventividade", 
o pensa-

mento conservador tem descoberto mitológicos
inimigos, como o ncoliberalismo, que em sinistras
negociações — cujo exemplo maior seria o 

"con-

senso de Washington" — procuraria impedir um

projeto nacional de recuperação econômica. Abri-

ga-se, também, o velho nacional-desenvolvimen-
tismo em roupagens imaginosas que, eufemistica-
mente denominadas de 

"integração 
competitiva",

buscam reacender teses mercantilistas onde os
"nichos de competitividade" de amanhã nada
mais são do que as reservas de mercado de ontem.

Dentro dessa perspectiva conservadora, o setor
de energia tem ocupado papel de destaque, pois é

considerado 
"setor estratégico", espécie de enfant

galé da esquerda keynesiana, que nele busca pre-
servar o espaço do ativismo estatal em termos de

investimento público. Convertida em verdadeiro

dogma, esta idéia tem revestido a maior parte dos

discursos (e, infelizmente, da prática) acerca do

setor energético brasileiro e, por isso, impedido a

sua entrada em novo ciclo de investimentos, os

quais somente serão viabilizados em ambiente

econômico e legal radicalmente distinto.

Isto porque as condições de concorrência que
atualmente predominam no mercado de energia
em nível internacional têm sofrido profundas mu-

danças, o que coloca em xeque as estratégias
tradicionalmente adotadas tanto por produtores,
vendedores e consumidores de energia, quanto

pelo próprio Estado enquanto agente produtivo e

regulador. De fato, esta evolução vem-se pautan-
do pela intensificação da flexibilidade (a montante

e a jusante) dos diversos mercados, pelo incre-

mento da concorrência interenergética, pela aber-

tura daqueles mercados e pelo irreversível fortale-

cimento do papel do consumidor final de energia.

Como nos diz Jean Marie Chevalier — um dos

r=5K*Ao>

maiores especialistas em energia da Europa —, "o

mundo industrializado assiste à passagem de uma

problemática monoenergética de oferta para um

contexto multienergético de demanda". Isto im-

plica que, no lugar de decisões unilaterais e solitá-

rias em termos de incremento da oferta, assisti-

mos, agora, a decisões multilaterais e solidárias,

onde produtores e consumidores acertam, conjun-

tamente, as melhores bases para a maximização

dos seus objetivos.

Na Alemanha, por exemplo, a Basf, grande

consumidora de gás natural no seu parque quími-

co, decidiu liberar-se do duopólio exercido pelos

seus fornecedores tradicionais — Ruhrgás e RWE

— e construir, em associação com a Gazprom, um

gasoduto para o aproveitamento do gás russo,

afirmando, dessa forma, uma estratégia industrial

de integração a montante, gerando economia de

escala e dotando-se de vantagens comparativas

em relação à concorrência.

Na Inglaterra, em 1993, a entrada em operação

da maior planta de co-geração do mundo (1875
MW) foi objeto de um consórcio, envolvendo a

ICI, Enron c Conoco, que resultou na criação de

um verdadeiro 
"supermercado de energia", onde

contratos dos mais diversos tipos associam produ-
tores de gás natural, produtores de eletricidade e

calor, consumidores finais de gás natural, eletrici-

dade e calor, distribuidores c transportadores de

gás e eletricidade. Nesse projeto 
— conhecido ,

como Teesside — todos esses agentes acabaram

por melhor valorizar a sua produção e, simulta- 
',

neamente, minimizar seus custos de aprovisiona-^.,",

mento.

Experiências desse tipo mostram a nova con-.' ^
formação que vem prevalecendo no mercado in-"

ternacional de energia, onde as perspectivas de! r'

integração regional (Mercado Europeu, Mercosul

etc.) são tributárias de um processo de abertura,

liberalização e questionamento crescente dos mo-

dclos institucionais tradicionalmente vigentes.

No Brasil, apesar do engessamento ao qual o .

setor de energia se encontra submetido, já come- •¦

çam a surgir exemplos dessa nova tendência asso-

ciativa e flexibilizadora do mercado energético. A 
'

licitação envolvendo a construção da usina hidre-

létrica de Itá, lançada pela Eletrosul, reúne di-;S

versos agentes do mercado de energia elétrica sob • i

uma perspectiva, ainda que modesta, da associa-..

ção de interesses entre produtores e consumidores...

Muito mais resta a ser feito, pois somente em

ambiente econômico competitivo e aberto, onde

não mais subsistam privilégios e exclusividades,

como os monopólios públicos, é que as oportuni-

dades de negócios, internos c regionais (Merco-r

sul), terão condições objetivas de emergir. É den- 
'

tro desse novo quadro que a complementaridade '

entre os sistemas elétricos brasileiro e argentino e ;:

que o gás natural boliviano e argentino tornar-se-

ão possibilidades concretas.

Ao Brasil, não é permitido mais uma década

perdida. O que mudou no setor de energia não é a"

sua capacidade de alavancar novo ciclo de cresci-

mento, mas, sim, as regras que vão ditar essav

alavancagem, agora baseadas em um papel do •

Estado essencialmente regulador e fiscalizador,

em mercados abertos e competitivos e em uma

inadiável integração em blocos regionais.

• Professores de Economia da Energia da Universidade Fede-

rai do Rio da Janeiro, tendo publicado, recentemente, Petró-
leo. Livre Mercado e Demandas Sociais
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SAF aponta saídas para administração federal
¦ Documento que será entregue aos presidenciáveis propõe redução dos ministérios e profissionalização do funcionário público
RICARDO MIRANDA

BRASÍLIA — A Secretaria de Administra-

ção Federal (SAF) está elaborando um mapa
da estrutura administrativa do governo, para
entregar aos candidatos à Presidência. O do-
cumento, que fica pronto em setembro, suge-
re, prioritariamente, a profissionalização do
servidor público e a redução dos ministérios.
"A 

máquina não precisa de tantos ministérios

para funcionar bem. Hoje existem setores
concorrentes, criados apenas politicamente,
que geram ineficiência e pulverização dos re-
cursos públicos", aponta Roberto da Silva,
diretor do Departamento de Organização e
Modernização Administrativa da SAF, res-

ponsável pelo documento. 
"O 

centro da mu-
dança, no entanto, está no servidor, não nos
ministérios", ensina ele.

Se o serviço público federal está longe de.
ser o grande empregador da década de 50 e 60
— representa hoje apenas um quarto dos
empregos públicos no país —, mantém um
corpo de servidores desprofissionalizado e
mal distribuído, metade deles ocupando car-

gos de nível intermediário. Há mais de dois
mil cargos públicos com denominações dife-
renciadas, atribuições mal definidas e remu-
nerações desencontradas.

Há hoje 27 ministérios e secretarias da
Presidência, além de 84 autarquias, 42 funda-

ções públicas e 47 escolas agrotécnicas. Desde
1822, ainda no Império, quando foram cria-
dos',os cinco primeiros ministérios, ocorreram
35 reestruturações administrativas na máqui-
na pública federal, 13 nos últimos 15 anos,
sem que ela se tornasse mais eficiente. Passa-
ram pelos organogramas do governo, até ho-

je, 80 diferentes ministérios e secretarias. Ape-
nasos ministérios da Marinha e da Aeronáu-
tica' ficaram inalterados desde a criação.

Ranking — As modificações na ma-
croestrutura da máquina cresceram desde o
fim do período militar, quando a estrutura era
estável. Sarney fez dez modificações em seu
ministério, o dobro, por exemplo, de Castelo
Branco, primeiro presidente do ciclo militar.
Collor fez 25 alterações. Nada menos que
60% dos órgãos de seu governo foram mexi-
dos. Itamar fez outras dez alterações.

"Idéia 
nova, todo mundo tem, mas não

adianta fazer um plano novo a cada governo.
É questão de usar bem o que existe", afirma o
diplomata Carlos Garcia, com a experiência
de quem chefiou a SAF. 

"Hoje 
acredito que

quanto menos se mexer na estrutura melhor.
Tem que mudar o processo, a maneira como
as pessoas trabalham", avalia ele. Garcia
acha que o país precisaria de um projeto para
pelo menos oito anos, sem traumas adminis-
trativos.

Além de desprofissionalizado, o serviço

público está envelhecido. O Poder Executivo
tem, na administração direta e indireta, mais
de 1,7 milhão de servidores civis e militares,
na ativa, em todo o país. Segundo o Sindsep,
o Sindicato dos Servidores Públicos Federais,

perto de 43% dos servidores têm idade já
próxima da aposentadoria, o que coloca os

próximos governos diante de uma oportuni-
dade rara de mudar o perfil da máquina. Pela

primeira vez, os cargos poderiam ser preen-
chidos por concursos públicos, exigidos desde
a Constituição de 88.

"O 
serviço público, historicamente, não

tem tradição de carreiras. Dos chefes aos
técnicos, quase todos entraram na máquina

pela janela, através de seus padrinhos políti-
cos", explica Maria Lisboa, diretora de Trei-
namento da Enap, a Escola Nacional de Ad-
ministração Pública. 

"A 
mudança da estrutu-

ra exige antes uma transformação do perfil do
servidor", aponta.

Maria Lisboa acha que o serviço público
levará pelo menos dez anos para se profissio-
nalizar. 

"Qualquer 
candidato que prometer

não preencher cargos politicamente, vai ter de
descumprir a promessa", afirma. 

"Com 
o ní-

vel dos servidores que temos hoje, quem ficar

engessado em indicações técnicas não conse-

gueadministrar o país", admite.

Arquivo Arquivo
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Garcia: 
"Usar 

bem o que existe" Às filas nas repartições públicas refletem o caos: servidores despreparados e mal distribuídos e cargos preenchidos por apadrinhamento

Elite da Enap não foi aproveitada
Criada há oito anos, a Escola Nacional de Admi-

nistração Pública (Enap) chegou a formar, depois

de 18 meses de curso, 120 gestores de política

pública, apontados como a elite do serviço público.
Quando o curso terminou, no entanto, o governo
não sabia onde aproveitá-los. 

"Eles 
chegaram como

salvadores da pátria e foram muito mal recebidos",
lembra Maria Lisboa, diretora de treinamento. Aos

poucos, a elite foi abandonando a máquina e hoje

metade não trabalha mais no Executivo.
"A 

carência de competência é muito grande, e

reverter esse quadro é complicado e leva tempo. É
uma cultura que se instalou", avalia Maria Lisboa.

A solução, aponta ela, estaria em um plano de

carreiras organizado a partir das atribuições dos

cargos. Atualmente os servidores recebem promo-
ção por tempo de serviço, com uma diferença mini-
ma de salário entre as diversas faixas. 

"A 
falta de

perspectiva profissional gera inércia e desestímulo".

afirma ela. Os salários, além disso, não guardam
correlação com a qualificação exigida.

O achatamento salarial acabou compensado por
um desvirtuamento da remuneração, e a gratifica-
ção, que deveria ser exceção, virou regra. Hoje elas

correspondem, por exemplo, a 185% dos vencimen-
tos dos procuradores da Fazenda. Incorporadas aos
vencimentos, as gratificações criaram ilhas de privi-
légios, dificultando ainda mais uma isonomia entre

os três Poderes. Com a proliferação de cargos em

comissão, preenchidos por critérios pessoais e poli-
ticos, dos 126 mil servidores que trabalham na

administração direta, mais de 19 mil ocupam cargos

de Direção e Assessoramento Superior (DAS). 
"Por

incrível que pareça, a indicação política tem salvado

o serviço público. O despreparo é tamanho que, se

colocássemos só funcionários de carreira em cargos

de confiança, seria o caos", argumenta Maria Lis-

boa.

Bula de remédio terá

dosagem para velhos

Governo ignora prejuízo na folha
Auditoria feita pela Secretaria de Administração

Federal (SAF), em outubro do ano passado, desço-
briu que 3.069 pessoas entraram clandestinamente
na folha de pagamento do Executivo. Até hoje, a
SAF desconhece o prejuízo causado pela manipula-

ção da folha de pagamento do funcionalismo. 
"Por

enquanto, não temos condições de dizer o montante
do prejuízo, mas todos os funcionários que forem
identificados serão responsabilizados administrati-
va e penalmente", afirmou o ministro-chefe da
SAF, Romildo Canhim. Atualmente, há 7.834 pes-
soas credenciadas a entrar no Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos (Siape) que,
de acordo com a SAF, já foram recadastradas para
evitar novas irregularidades.

Para poder entrar no sistema, foram usadas se-
nhas de cinco funcionários mortos, 165 aposenta-
dos, 91 afastados, 822 excluídos, 1.359 sem vínculo
com o' serviço público e 627 com CPF inválido.
Segundo o ministro Canhim, o credenciamento des-
ses 3.069 servidores — a maior parte da área de
recursos humanos dos órgãos da administração pú-

blica — já foi cortado. 
"Essas 

credenciais foram

cortadas imediatamente após o resultado da audito-

ria", disse Canhim. A conclusão da auditoria foi

encaminhada ao Tribunal de Contas da União

(TCU), aos ministérios da Fazenda e do Planeja-

mento e à Secretaria de Controle Interno da Presi-

dência da República.

Em setembro passado, a SAF descobriu que o

governo gastava USS 4 milhões só em pagamento
indevido por acúmulo de gratificações. 

"Mas 
isso já

foi cortado e representa uma economia na folha de

pagamento de USS 55 milhões ao ano", afirmou

Canhim. Também se descobriu que 60% da folha de

pagamento do funcionalismo em setembro do ano

passado — correspondente a USS 354,9 milhões —

eram pagos sem nenhum tipo de cálculo. 
"Mas 

isso

não significa que seja tudo irregular, só demonstra a

fragilidade do sistema. Mas nós já estamos corrigin-

do isso", observou o presidente da Comissão de

Segurança e Modernização do Siape, Roberto So-

bral.

BRASÍLIA — Em 30 dias o

Ministério da Saúde deverá exi-

gir que as bulas de medicamen-

tos contenham advertências e re-

comendações sobre o uso de re-
médios por maiores de 65 anos.

A nova exigência é conseqüência

de projeto de lei aprovado em

votações simbólicas na Câmara

e no Senado e sancionado na
terça-feira pelo presidente Ita-

mar Franco. Hoje. as bulas espe-

cificam as dosagens para crian-

ças e adultos.

De acordo com estimativa do

deputado e farmacêutico Elias

Murad (PSDB-MG), 69 anos,

autor do projeto, o novo dispo-

sitivo legal beneficiará cerca de

10 milhões de pessoas. Com ex-

periência profissional em farma-

cologia e química, Murad desta-

ca que entre 60% e 70% dos

remédios no Brasil são vendidos

sem receita médica.

Para o parlamentar, embora

seja um equívoco, a automedica-

ção é realidade. Por isso, ele de-'
fende que as bulas especifiquem

as contra-indicações e o uso ade-

quado por pessoas mais velhas.

O Brasil está entre os maiores

fabricantes de remédios do mun-

do. Segundo Murad, existem

mais de 12 milhões de medica-

mentos registrados no Ministé-

rio da Saúde. No Japão, são

50% menos e na Suíça, somam

pouco mais de dois mil.

Na avaliação do deputado,

até mesmo uma aspirina pode

prejudicar um idoso: 
"O 

uso
inadequado da aspirina pode
provocar irritação gástrica". Se-

gundo ele, velhos precisam de
dosagens menores e intervalos
maiores. Sua preocupação ao
elaborar o projeto foi com o uso

dos soníferos, tranqüilizantes e

antidepressivos, muito consumi-

dos pelo velhos.

Mucosa — Os soníferos,
exemplifica, ingeridos cm quan-
tidades impróprias podem pro-
vocar o efeito oposto, causando
excitação nas pessoas idosas.
Outro perigo, adverte, é a irrita-

ção na mucosa dos intestinos —

e, em conseqüência, diarréia —

pois a maioria dos medicamen-
tos é absorvida através da muco-
sa. Com a demora para ser ab-
sorvida, o que é comum em ido-
sos, os remédios acabam irritan-
do as paredes do intestino.

No caso de antibióticos à ba-
se de tetraciclina, o adequado é
o maior espaçamento entre as
aplicações. As advertências para
maiores de 65 anos deverão ser
impressas em letras maiores do

que as microscópicas anotações
encontradas atualmente nas bu-
las. Conforme prevê Murad. as
novas regras não deverão ser

exigidas para os medicamentos

fabricados antes da regulamen-

tação da lei.
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4x4 • Motor 2.8 Diesel • 97 HP • Transmissão Manual de 5 Marchas • Relógio Digital
• Trio Elétrico • Dir. Hid. • Multfmetro • Ar Cond. • Toca-Fitas • Roda Livre

Automática • Estribo Traseiro • Caixa de Transmissão Part-Time • Terceira
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• Cabine Dupla • Turbo Diesel Compl. Fáb.

• 4x2 ou 4x4 • Novo Painel • Novas Faixas Laterais

• Rodas de Liga Leve • Bancos Recaro • Revestimento

em Carpete • Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km.

FINANCIAMENTO PARA PESSOA FÍSICA EM 24 VEZES.

A.O-BKBÍM I T 5 U B I S HJ|

¦¦¦jiii._iij.1.I.IJB

matriz: av. das américas, 1730 • tel.: 439-3399 • barra free shopping - tel.: 325-5881 • av. almirante barroso. 10

¦¦¦¦¦¦¦¦H.HH-_H---_BHBnBHBBBBBBBnBH BHB___BBU_B



JORNAL DO BRASIL BRASIL quinta-feira, H/8/94^ 1 «í t

CFM devolve registro a psicanalistas
i Cabernite cumprirá apenas suspensão de 30 dias e La Porta voltará a julgamento

BRASÍLIA — O Conselho Fede-

ral de Medicina (CFM) anulou

ontem a decisão do conselho re-

gional do Rio de Janeiro, que
havia cassado o registro profis-

sional dos psicanalistas Leon Ca-

bernite e Ernesto La Porta, por

terem acobertado as atividades

do colega Amilcar Lobo, envolvi-

do em tortura de presos políticos
durante o regime militar.

No segundo mais longo julga-
mento do Conselho — o primeiro
foi o dos médicos de Taricredo

Neves —, os conselheiros, por oi-

to votos a seis, decidiram reduzir

a pena de Cabernite para apenas

30 dias de suspensão da atividade

profissional. Já o psicanalista La

Porta terá seu caso devolvido ao

CRM do Rio.

Os conselheiros julgaram que

houve falhas no processo que re-

sultou na cassação de La Porta.

Os integrantes do CFM conside-

raram que a defesa do psicanalis-

ta foi prejudicada porque ele não

teve acesso a alguns dos autos ds

instrução do Conselho Regional

de Medicina. De acordo com a

decisão do CFM, La Porta terá

que ser julgado novamente pelos
colegas do Rio.

A sessão de julgamento, sem a

presença dos dois psicanalistas,
durou quase seis horas, e os con-

selheiros tiveram que votar duas

vezes para chegar a uma decisão

sobre a punição de Cabernite. A

primeira votação deu empate:

metade dos 14 conselheiros votou

pela cassação do registro, e a ou-

tra metade queria aplicar pena
mais branda, fazendo apenas uma

advertência pública. Na segunda

votação, a maioria optou pela
suspensão por 30 dias.

Sigilo — No início do julga-
mento, os advogados de defesa

levantaram 12 questões prelimi-
nares e voltaram a alegar que, por
sigilo profissional, seus clientes

não denunciaram o envolvimento

de Lobo nas torturas. La Porta e

Cabernite foram informados da

participação do médico nas ses-

soes de tortura a presps políticos

pelo próprio Lobo durante a terá-

pia psicanalítica.
Em 1988, o médico Amilcar Lo-

bo teve seu registro profissional
cassado pelo CRM do Rio. Ex-

presos políticos apontaram o medi-

co como responsável pelos exames

de saúde nos torturados. Oficial do

Exército, Lobo seria o encarregado

de examinar as vítimas para verifi-

car se elas ainda tinham condições

de serem submetidas a outras ses-

soes de tortura nos aparelhos clan-

destinos do DOI-Codi.

Logo após a condenação de Lo-

bo, foi instaurada sindicância para

investigar a omissão dos dois psica-

nalistas. Em julho de 1992, La Por-

ta e Cabernite acabaram condena-

dos em primeira instância pelo

CRM do Rio. Eles recorreram ao „_:
conselho federal onde, em setem-

bro do ano passado, foi instaurado

processo.
O caso dos dois psicanalistas

vinha sendo acompanhado de per-
to por entidades brasileiras e inter-

nacionais de defesa dos direitos hu-

manos. Entre as cerca de 100 orga-

nizaçòes que defendiam a condena-

ção dos dois médicos para 
"dizer

não à impunidade" estava o grupo
Tortura Nunca Mais.

ilyo

Amazônia tem novo 2

general no comando

Collor e PC Candidato é acusado
denunciados ^e assédio por jovem
em Belém
ANTÔNIO JOSÉ

BELÉM — O ex-presidente Fer-

nando Collor e Paulo César Fa-

rias foram denunciados ao Minis-

tério Público por prática de escra-

vidão. Os autores da denúncia são

o presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Santana

do Araguaia, Antônio Ferreira, e

o deputado estadual Newton Mi-

randa (PC do B). Eles apontaram

Collor e PC como donos da fa-

zenda Estrela de Maceió, que não

pagou aos 130 trabalhadores con-

tratados para a queimada de uma

floresta na propriedade, a 210

quilômetros de Santana do Ara-

guaia.
Ôs 130 homens, que trabalha-

ram durante 60 dias numa área de

2 mil hectares, estão alojados na

sede do sindicato. Eles foram re-

crutados nos municípios de Cha-

padinha, Santa Inês, Santa Hele-

na, Bacabal e Pinheiro, interior

do Maranhão.
Segundo o sindicalista Antô-

nio Ferreira, há muitos meninos

entre os trabalhadores. Ele disse

que o padre da cidade. Sebastião

Filho, tem informações seguras de

que a fazenda pertence a Collor e

PC.

O vereador Antônio Carvelli

(PTB) disse que o prefeito Isaías

Souza Neto usou um avião da

família Collor para obter na dele-

gacia do Ibama, em Belém, a au-

torização para a queimada. O

prefeito não pôde ser localizado

ontem por telefone.

Os trabalhadores contaram

que, concluida a queimada, tive-

ram de caminhar os 210 km que
separam a fazenda da cidade, na

tentativa de receber o pagamento.
O dinheiro estaria com um gato

(contratador de mão-de-obra)

chamado Francisco das Chagas,

que não foi encontrado.

BELO HORIZONTE — O em-

presário Reinaldo Baldelli, 42

anos, candidato a deputado esta-

dual pelo PSC, foi acusado de

assédio sexual pela jovem J.P.S,

17 anos. Ela contou que Baldelli

lhe propôs relacionamento sexual,

com exigência de teste de Aids,

quando o procurou atendendo a

um anúncio de emprego. O em-

presário disse que vai processá-la

por calúnia.

A denúncia será encaminhada

à Delegacia de Mulheres, comis-

soes de direitos humanos da Câ-

mara Municipal e da prefeitura de

Belo Horizonte e Tribunal Regio-

nal Eleitoral. J. disse que procu-
rou Baldelli na segunda-feira pas-
sada, atraída por uma oferta de

emprego publicada no jornal Diá-

rio da Tarde. Segundo sua versão,

o empresário a atendeuna sobre-

loja de sua firma, a Ferragens

Brasil, no centro de Belo Hori-

zonte, e disse que, além de pessoas

para trabalhar na sua campanha,

precisava de alguém para o escri-

tório. Baldelli disse que voltasse

no dia seguinte, trazendo os docu-

mentos que constavam de uma

lista e exame médico.

Na segunda entrevista, relatou

J.P.S., o empresário foi direto ao

assunto. Baldelli teria dito à jo-
vem que ela só con seguiria o

emprego se aceitasse um relacio-

namento sexual com ele.Teria di-

to ainda que ela deveria apresen-

tar teste de detecção do vírus da

Aids porque tinha manchas no

rosto.
"Fiquei muito nervosa com

aquilo e comecei a chorar. Saí de

lá e fui até minha casa chorando",

relatou. O pedreiro Joel da Pai-

xão, pai de J., foi ao comitê de

Baldelli, acompanhado da moça e

de sua irmã mais velha. 
"Eu disse

para ele que aquilo não era coisa

de homem e que ia denunciar o

que ele fez", contou Joel.

O empresário disse que J. in-

ventou toda a história. Na versão

de Baldelli, a moça teria se nega-

do a fazer o exame médico exigido

para contratação.

Governo libera verbas

e hospitais não param
BRASÍLIA — O governo libe-

rou ontem R$ 236 milhões para o

pagamento dos hospitais, referen-

tes à conta de junho. Segundo o

presidente da Confederação Na-

cional da Saúde e Hospitais,

Francisco Ubiratan Dellape, este

repasse de recursos evitou a para-
lisação hoje de 6.147 estabeleci-

mentos vinculados ao SUS. O go-
verno só havia liberado parte do

dinheiro devido aos hospitais. A

fatura de julho, estimada em US$

600 milhões, deverá ser quitada
no final de agosto e em meados de

setembro.

No dia 21, os ministérios da

Saúde e da Fazenda e os donos de

hospitais se reúnem para fazer um

cronograma definitivo de paga-
mento das contas hospitalares.

Segundo Dellape, atualmente são

feitas 1,2 milhão de internações

por mês, ao custo de US$ 280

milhões, e 41 milhões de atendi-

mentos ambulatoriais por mês, ao

custo de US$ 320 milhões. Os

hospitais estão decididos a dimi-

nuir o atendimento se o governo
reduzir o dinheiro para a saúde.
"É 

lastimável, mas é a verdade",

resumiu Dellape.

I1SSEM
FICA.

U LADO
RA

GOCIAR
ÜHORES

Ernesto La Porta

;>;.- ...jiif;';íxf:::'. Süis.'.

Leon Cabernite

ORLANDO FARIAS

MANAUS — O ministro do

Exército, Zenildo de Lucena, em-

possou ontem em Manaus o novo

comandante militar da Amazônia,

general-de-exército Germano Ar-

noldi Pedrozo, de 62 anos, que
assumiu o cargo depois de chefiar

o Departamento Geral do ministé-

rio em Brasília. A intenção de Lu-

cena era indicar Pedrozo para o

Comando Militar do Leste, sedia-

do no Rio, mas o próprio general

preferiu o posto da Amazônia.

Pedrozo disse que sua 
'prima-

pai missão será manter as tarefas

do Comando Militar da Amazô-

nia (CMA), 
"de zelar pela segu-

rança da área e cooperar com o

desenvolvimento da região".

O general já comandou ante-

riormente duas das principais uni-

dades militares da área, o Centro

de Instrução de Guerra na Selva,

entre 82 e 84, e a 12a Região

Militar do CMA. Nos anos 70,

exerceu a chefia do serviço de se-

gurança do Gabinete Militar do

presidente Geisel, a quem perma-

^^ quiyo

Pedrozo em 78,
no Gabinete Militar de Geisel noq

nece muito ligado. Ele é afilhada
de espada do general Moraes Rê-flifK

go, que chefiou o Gabinete Miltò

tar de Geisel. :>w

O general José Sampaio Maia,"-~

que esteve à frente do CMA porlm0
um ano e sete meses, foi nomeado^?0

para o Comando de Operações®"

Terrestres (Coter), em Brasília^°=

Maia deixou o cargo com discur- "m

so em homenageando os soldados?1™1

que servem na fronteira: 
"Poucçrjp"

conhecidos e muito menos reco#

nhecidos." @p
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2.190,00
730,00
SEM JUROS

TOTAL=2Í9O0

594,00
101AL= 2.37&00

420,80
T0TAI= 3.366,40

334,36
T0TAL= 4.012,32

SEM ENTRADA
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COPACABANA Rua Barata Ribeiro, 774 • loifl G Tel. 235-4490

(Enlre R. Bolívar e Xavier da Silveira)

IPANEMA Rua Visconde de Pira|a, 111 Loja E Tel. 521.6210

(Proximr a Praça General Osório)

TIJUCA Rua Conde de Bonfim, 4b9 A lei. 27G-0448
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• Motor 2.4 • 16 Válvulas • Ar Condicionado

• COmbio Automático c/ Ow Driver • Controles Elétrico»

• Direção Hidráulica • Som AM/FM • Cassete • Air Bag

• 7 Lunares • Freios ABS • Rodas de Liga

• Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km.

LANCERÊBSBSMBBSM
• Motor 1.8 • Injeção Multi-Point • Piloto Automático

• Air Bag • Pneus e Aro 14 • Ar Condicionado

• Som AM/FM • Cassete • Direção Hidráulica c/

Coluna Regulável • Cintos Auto-Envolventes

• Trio Elétrico • Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km.

lotOJOl WfWHA A. TELS.: 533-1522 • 533-1186 - 533-1745 • RIO SUL MOTOR SHOW - 4» PISO - TELS.: 275-3978/275-4465 LEASING EM 24 OU 36 VEZES.
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Ò Ariane ^a^cdou^w!55^kvmidoo^èm brasileiro

Novo satélite do Brasil

é lançado com sucesso
CLÁUDIO CORD0V1L

Enviado especial

; KOUROU, GUIANA FRANCESA
-4'.0 foguete Ariane 4 decolou

ontem às 2Oh05 (hora local e de

Brasília) do Centro Espacial da

(íuiana, em Kourou, levando o

píimeiro de dois satélites brasilei-

ros Brasilsat, rumo ao plano do

Equador, a uma altitude de 200

quilômetros, sobre a cidade de Li-

btasville, no Gabào.
"¦O Brasilsat BI, da segunda ge-

nfêíio de satélites domésticos bra-

siíéiros, substituirá o Brasilsat Al,

qite já havia praticamente esgota-

dj£sua vida útil (condicionada ao

n[vel de combustível), prevista pa-
ra$>itoanos.
¦No topo da Ariane 4, o satélite

brasileiro teve como companheiro

de^viagem o Turksat IB, de ori-

gtm turca. A tarefa do transpor-

tàáòr Ariane foi conduzir os saté-

liíés ao ponto de liberação de sua

ogiva, para alcançar órbita provi-
sÔfia no formato de elipse.

üOrbita circular — A partir
dàl cerca de 20 minutos após o

lançamento; os técnicos do Cen-

tftr de Controle de Satélites da

Ejfibratel, em Guaratiba, inicia-

ram as manobras com o Brasilsat

B+" que durarão dois dias, para
cçjpcá-lo na órbita circular defini-
tiyã, a 36 mil quilômetros de alti-

ttide, na direção da linha do

Ecuiador."O 
Brasilsat BI dará continui-

dade aos serviços de telefonia,

transmissão de dados e difusão de

feftfais de televisão prestados pelo
.modelos de primeira geração,

i cem algumas inovações e aperfei-

çôamentos. 
"Basicamente a nova

gfctação oferece maior potência de

suial sobre o Brasil e maior capa-

cidade nos canais de transmissão

(ftãnsponders)", disse Rodolpho

Knorr, gerente do Programa Bra-
silsat B, da Embratel.

A missão que conduziu o Bra-
silsat BI seguiu cronograma nor-
mal, desde o último adiamento da
operação. O lançamento estava

previsto para 30 de julho, mas foi

transferido para ontem devido a

problemas na pressurizaçào dos

tanques de hélio do terceiro está-

gio do Ariane. 
"Este 

tipo de con-
serto era difícil e não poderia ser

feito imediatamente. Tivemos que

que desmontar o terceiro estágio e
os reparos duraram oito dias ¦",

explicou Remi Kocher, diretor da
missão encarregada de lançar o

Brasilsat BI à órbita de transfe-

rência.

Homem tranqüilo — Pou-

cas horas antes do lançamento,

Kocher — com a responsabilida-

de de mandar para o espaço um

artefato de 417 toneladas e 56

metros de altura encimados por
dois aparelhos que custam cerca

de USS 130 milhões — era um

homem tranqüilo. 
"Nestes 

mo-

mentos não se pode ficar estressa-

do, pois você começa a cometer

erros e tomar decisões equivoca-

das".

Confiante em sua experiência

de liderança em sete missões do

Ariane, Kocher recua e revela o

que acredita ter sido o momento

de maior 
'concentração' na ope-

ração. 
"O último minuto antes da

decolagem foi o mais crucial. Nes-

se momento é tudo ou nada".

Em dezembro, será colocado
em órbita o Brasilsat B2 que, en-
tre outras novidades, terá reserva-
dos sete canais de transmissão pa-
ra os países do Mercosul. O custo
dos dois novos satélites, segundo
a fabricante americana Hughes
Aircraft Company, é de USS
175,2 milhões.

PETROBRÁS
nnrn-EOMMumiA.

MINISTÉRIO OE MINAS E ENERGIA

RcgiSo d* Produção do Sudosto

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO RPSE 160-1.2-0002/94
Objeto: 

Fornecimento de prensa-cabos & prova de explosão.

; Cadastro Petrobrás. família X153-S975-A3A3A1.
"Edital 

encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção na Divisão de

Suprimento da Região de Produção do Sudeste (RPSE) 
- Rod. Amaral Peixoto,

" 
11.000. Imboasslca, Bloco A, segundo andar, sala A-208, na Cidade de Macae - RJ.
Â 

aquisição da documentação será mediante apresentação de comprovante de
'pagamento 

no valor RS 7,05 (sete reais e cinco centavos). Recebimento das
" 

documentações e propostas no dia 08/09/94, às 14:00 h, na RPSE, ocasião que será
" 

iniciada a abertura dos envelopes de documentação.

M
•URBAMAR

Urbanização de Maringá S.A
CGC 78.848.854/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO
.«CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N° 02/94 - UR-
ííBAMAR
'.OBJETO: 

Execução das obras civis de rebaixamento e ade-

equação da via férrea e da área urbana do Novo Centro de
..Maringá.
"ABERTURA: 13/09/94
:-HORA: 9:00
.tVALOR DO EDITAL: R$ 1.000.00
; ENTREGA DOS EDITAIS E INFORMAÇÕES SOBRE AS
: .LICITAÇÕES: Urbanização de Maringá S/A. — URBAMAR.

[¦"localizada na Avenida XV de Novembro n° 701 — 3o andar,

;;Paço Municipal. Maringa-PR. Fone: (044) 223-1503.

-4/laringá. 03 de Agosto de 1994

(a.) REMÍGIO FONDAZZI
_>. Diretor Presidente «*

Incor cria implante e recupera

paciente com surdez profunda
¦ Mal atinge 300 mil brasileiros e nãose resolve com aparelhos

FABRlCIO MARQUES

SÀO PAULO—O técnico em ele-

trônica Francisco Carlos Ribeiro,
35 anos, é o primeiro brasileiro a

recuperar a audição com a ajuda de
um equipamento contra a surdez
desenvolvido no Instituto do Cora-

ção, em São Paulo. Ele recebeu, em
maio, um implante coclear, enge-
nhoca eletrônica que substitui um
órgão do ouvido interno, a cóclea.
O órgão é o responsável pela con-
versão das ondas de som em impul-
sos elétricos, que levam as palavras
ao cérebro.

Cerca de 300 mil brasileiros são
surdos em decorrência de lesões na
cóclea. Tais lesões atingem pessoas
que tiveram meningite, crianças eu-

ja mãe contraiu rubéola durante

sua gestação, ou, ainda, vitimas de

traumatismo craniano, como é o

caso de Ribeiro, que ficou surdo há

dez anos, após acidente de carro.

Os populares equipamentos de sur-

dez apenas amplificam o som e não
sào eficazes para este problema.

O equipamento é dotado de um
microprocessador, do tamanho de
um maço de cigarros, que capta os

sons e os transforma em linguagem

digital. A parte interna tem uma

microantena e eletrodos, e é insta-

lada no ouvido por microcirurgia.

Os pacientes voltam a ouvir entre

60% e 90% dos sons.
"O som chega sem muita nitidez,

sobretudo quando as pessoas falam

baixo", conta Ribeiro, o paciente
que recebeu o implante. 

"O 
timbre

da voz também é diferente. Parece
com a do Pato Donald. Mas a leitu-
ra dos lábios ajuda a entender o que
está sendo dito",' afirma. "Alguns

pacientes recuperarão até a capaci-
dade de conversar pelo telefone",
diz o otorrinolaringologista Ricar-
do Bento.

Depois de Francisco Ribeiro,
outras duas pessoas já se submete-
ram à cirurgia. O caso só foi divul-

gado ontem, porque a reabilitação
dos pacientes demora vários meses.

O implante coclear brasileiro, foi
inspirado num modelo desenvolvi-
do na Alemanha. O projeto custou
USS 100 mil e foi financiado pelo
Banco Interamericano de Desen-
volvimento, o BID. Cada implante
terá um custo médio de USS 5 mil.

Super-herói só na tela da TV
¦ Pesquisa diz que
criança distingue
realidade de ficção

SANDRA EVANS

The Washington Post

Os 
pais que se preocupam

com o fato de seus filhos

tentarem voar imitando super-he-

rói dos desenhos da tevê podem se

acalmar. As crianças entre cinco e

sete anos são capazes de reconhe-

cer a diferença entre realidade e

ficção, de acordo com estudo pu-
blicado na revista da Associação
Americana de Psicologia.

"As 
crianças pequenas têm

mais percepção do significado das

imagens da televisão do que pode

provar qualquer pesquisa", resu-

miu o coordenador do trabalho,

John C. Wright, da Universidade

de Kansas. O estudo envolveu 261

crianças a quem foram mostrados

clips de programas, incluindo de-

senhos animados, shows e docu-

mentários, para que distinguissem

o que era real daquilo que .só exis-

tia na televisão.

Limites—"Os desenhos ani-
mados são o gênero reconhecido
mais cedo pelas crianças e os da-
dos de nosso estudo indicaram

que elas compreendem claramente

que os desenhos não são reais",
registrou a pesquisa. Os pesquisa-
dores descobriram, ainda, que as
crianças têm conceitos sofistica-
dos sobre o limite entre o real e o
irreal e sabem identificar esta di-
ferença em programas que reú-
nem, por exemplo, seres humanos

e desenhos. A maioria delas per-
cebeu, também, que os programas
de notícias mostravam fatos

reais.

Perguntadas sobre como disti-

guiam o fato da ficção, as crian-

ças responderam que baseavam-se

em suas observações para com-

preenderem, por exemplo, que as

pessoas não podem voar.

&
I PETROBRÁS

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Serviço d* Engenharia • SEQEN
AVISO DE LICITAÇÃO

TORRADA DE PREÇOS N* 570-76-1001/94
Objeto: Cabos de Aço Prelormado Polido, para uso na Balsa BGL-1. Endereço para
consulta, obtenção do Edital e abertura das propostas: SEGEN/GEINP/SUPMAR,

Rua General Canabarro, ns 500, 99 andar, Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, CEP:

20271-201.

A retirada do Edital está condicionada a apresentação de carta de autorização com

razão social, tel/lax e nome completo do autorizado.

Data limite para apresentação das propostas: 26/08/94 às I6:00h.
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S) FINEP
FINANCIADORA DC ESTUDOS E PROJETOS
MINISTÍRIO OA »£NCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS • FINEP

TOMADA DE PREÇOS N° 01/94
OBJETO: Locação de máquinas copiadoras para re-
produçfto de cópias eletrostáticas.
Locais p/ instalação doa equipamentos:

Rio de Janeiro-RJ
Praia do Flamengo, 200
Flamengo • Rio de Janeiro - RJ

Sâo Paulo • SP
Av. das Nações Unidas, 10989
Jardim Paulista - São Paulo - SP

Brasília - DF
SAS/QASLOTE6Bloco4
Brasília - DF

DATA, HORA E LOCAL DA ENTREGA E ABERTURA
DAS PROPOSTAS: Dia 30/08/94 às 1S:ooh, na Praia
do Flamengo, 200 - 4° andar - Auditório da FINEP -
Rio de Janeiro - RJ EDITAL COMPLETO: Poderá ser
conhecido na Praia do Flamengo, 200 - 25° andar,
sala 2501 e se for o caso, obtido mediante indeniza-
çfto do seu custo no valor deR$ 1,20 (um real e vinte
centavos) com Sr. Wantoil Coutinho Guimarães.

COMISSÃO P1RMAN1MTE Dl LICITAÇÃO

E-mnMto^t

AVISO DE EDITAL
1. Tomada de Preços / Objeto
TP.DAN.G.182.94 Tonalizadore

Corretor
TP.DAN.G.183.94 Pedra Britada

2. Obtenção do Edital: Divisão de

Controle de Compras — DCCP.G,
Rua Real Grandeza, 219 — Bloco C

Sala 808 — Botafogo — Rio de

Janeiro — RJ, no horário de 9 às 11

horas.

3. Maiores Informações no Diário

Oficial da União de 11.08.94.
Departamento de Aquisição Normal

DAN.G

__k f comwis bítwcas s a

KHNutu-Mt» EurmowAs^

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 0AN.6.C0.0004.94

1. FURNAS • Centrais Elétricas
S.A. torna público que realizará Con-
corrência, para o Fornecimento de Veí-
culos de Serviço para Transporte de
Pessoas e de Carga.

2. Tipo de Licitação menor preço.

3. Patrimônio Liquido RS 150.000,00.

4. O Edital poderá ser consultado a par-

tir do dia 11.08.94, na Divisão de Con-

trole de Compras - DCCP.G, no Bloco
"C" - sala 808 e obtido mediante paga-

mento da taxa de RS 8,00 (oito reais),

na Divisão de Tesouraria - DVTE.F, no

Bloco 
"A" - sala 201, no horário de 9 às

11 horas, na Rua Real Grandeza, 219 -

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ.

5. Os documentos para habilitação e as

propostas deverão ser entregues às 10

horas do dia 12.09.94 no Auditório si-

tuado a Rua Real Grandeza, 219 - Bota-

fogo - Rio de Janeiro, ocasião em que

será iniciada a abertura dos envelopes

de habilitação.

Departamento de Aquisição Normal-

DAN.G

}

Casais quase
não usam

preservativo
BOSTON — Casais heterosse- k)

xuais não usam preservativos com A

freqüência, mesmo quando sabem q

que um dos parceiros está infecta- .j

do com o HIV, o vírus da Aids. A *.

conclusão é de estudo a ser publi- m

cado hoje no New England Jour- rJ

nal of Medicine. :u

Equipe da pesquisadora Isa- »

belle de Vincenzi do Grupo de j[>

Estudos Europeu de Transmissão «

Heterossexual do HIV, que inclui H

dez centros médicos em oito pai-
ses, estudou 256 homens e mulhe- ,u

res, cujos parceiros estavam infec- b

tados. Eles descobriram que ape- o

nas 48% usavam preservativos dl

nas práticas de sexo vaginal e r>

anal. Entre esses casais, não havia ;q

novas infecções pelo HIV.

Para os 121 casais que não :._,

usavam preservativos regular- ,b

mente, 12 parceiros que não esta- n
vam infectados contraíram o vi- ftI
rus. Este dado levou a equipe a ;f>
calcular que o risco de infecção .n

causada por sexo sem proteção é ;|.
de cerca de 5% ao ano. ai

Entre os que desenvolveram os «s

sintomas da Aids e não usavam n

preservativos regularmente, cerca >p

de metade infectou parceiros, no Q

período do estudo. Entre os infec-

tados que não desenvolveram os ,q

sintomas da doença, 8% transmi- ¦>,

tiram o vírus, o que levou os pes- ...

quisadores a associarem a preocu- n

pação com a segurança ao estado \
clínico do casal. ,\

"O 
estado clínico do parceiro '

infectado influencia muito o risco

cie transmissão por contato se-;»;

xual, sugerindo que algumas pes- >b
soas são infectadas com mais gra- I..
vidade e outras com mais facilida- .•_
de", concluiu o estudo. - ,)..
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AVISO NS SSU.A-150/94
LICITAÇÃO

TOMADAS DE PREÇOS
FORNECIMENTO DE

MATERIAL

Objeto:
Base fusível NH
Fusível limitador de corrente tipo

NH
Cabo pré-reunido
Fio espinar isolado
Prensa-fios

Emenda pré-formada
Muda unipolar (conjunto) alumínio
fundido
Tripé, p/bloco suporte de cabo de
baixa tensão
Parafuso de aço galvanizado
Cilindro aço carbono SAE-1020

galvanizado
Luva chumbo
Fusível cartucho tipo virola

Luminária iluminação pública
Chave comando circuito múltiplo

Globo de vidro alabastro corrugado
Envelope serviço de orientação ao

cliente
Mangueira hidráulica (conjunto)
Cimento portland, saco de papel
50kg líquido óleo lubrificante in-

dustrial
Lixa pano, tipo: rolo.

O Aviso resumido do Edital foi pu-
blicado no D.O.U. de 11-08-94.
Obtenção do Edital e esclareci-

mentos sobre a licitação na Av.

Marechal Floriano, 168 • 19 andar
- Centro - RJ., no horário de 09:00

às 11:00 horas.

Diretoria de Administração

Caderno de

Esportes
2a-feira

no seu %3 ¦¦D

PETROBRÁS
KlrtUOM

HMOTtMOKIMNMeHKMIA
Distrito de Exploração do Sudeste

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DESUD 109.1.001.94.2

Objeto: Execução dos serviço* gerais de conservação du estações de radMocalização
da Região Sudeste. Endereço para consulta s/ou obtenção do Editai: Av. Elias Agostinho,

66S - Bloco B-3. tale 307. DESUO/SETAP, tel.: (0247) 61-2288. Mscsã-RJ.
Abertura dss Propostas: Dia 26/08/94 às 15:00h.

Poderão participar desta licitação empresas que estejam cadastradas na PETROBRÁS

no Nem 5.11, grupos A, B e C. ou que atenderem a todas as condição* sxigidas

pare cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
observada s necessária qualificação par* a Tomada de Preço»

PETROBRÁS
Knriuo muram sa

¦UNISTániOOEtUNAt EENEH01A

Rsglio ds Produção do Sudeste

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS RPSE N' 160.1.040.94-2

Objeto: Serviços de pintura industrial em containersecestasparatransporte.por um

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos. (Cadastro PETROBRÁS item
5.30, grupo B). Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção no Setor de
ContratosdeRegltode Produção doSudette (RPSE) 

-Av. Elias Agostinho, 665, Sala
102, Bloco B, em Maça* - RJ. A aquisição da documentação será mediante apresentação

de comprovante ds pagamento no valor de R$ 11,00 (onze reais).

Recebimentodasdocumentaçõesepropostas no dia 30/08/94, às 14:00h,naRPSE,

ocasião sm que ssrà iniciada a abertura dos envelopes de documentação.

PETROBRÁS
tt-H-M-M-WWOSA

MMTtanMNUlEEMMK
Serviço de Engenharia

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N« ISS.9.013-94

APetróleoBresileiroS.A.-PETROBRAS,etrevesdoSEQEN/CONOR.eomunicaque
fará realizar concorrência para a contratação dos serviços de contenção de encostas e

proteção de taludes ne área Interne da Refinaria de Manaus - REMAN.
Poderão participar da licitação, empresas que epressntarem atestado de execução de
serviços de contenção de encosta* (estrutura* de concreto e gebião) ou apresentação
do Certificedo de Registro e Classificação Cadastral (CRCC), emitido pela
PETROBRÁS. comprovando inscrição no item 3.13 (Serviços Geotécnicos).
Valor de aquisição do Edital: RS 50,00 (cinqüenta reais).
Abertura das Propostas: 15/09/94 às 08:00.1.
Demais informações pato tel.: (002) 615-1291.
O Resumo d£ Edftal M puMcsdo no Diário Oficial de União do dia 10/08/94.

/JBWiX

Companhia
Vale do Rio Doce

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA

Tomada d* Preços CSL-SUEST 061/94
Construção das instalações civis, elétricas, hidro sanitárias e acabamento do
Centro de Tráfego e Controle ("CTC") no edifício sede da Superintendência da
Estrada, em Tubarão, Vitória • ES. Valor da Cópia do Edital: R$ 20,00.
Visita-Conjunta: 23/08/94. Entrega dos Envelopes: 30/08/94. (Mais informações
no DOU de 11/08/94).

SUPERINTENDÊNCIA DE METAIS NOBRES
Tomada de Preços SUMEN n» FB-55/94
Prestação dos serviços de operação da pousada de trânsito da Unidade
Operacional Fazenda Brasileiro, em Teofilândia, Estado da Bahia. (Mais
informações no DOU de 11/08*94).



JORNAL DO BRASIL

Milagre salva
160 de avião

que explodiu
SEUL — Um avião Airbus 300-

600R, da Korean Air Line, pegou
fogo e explodiu depois de sair da

pista, ao aterrissar na ilha de Che-

ju, na Coréia do Sul. Os 160 pas-
sageiros se salvaram milagrosa-

mente graças à presteza da tripu-

lação, que tirou todo mundo por
uma saída de emergência em dois

minutos, numa seqüência digna

de Hollywood: assim que os pas-
sageiros se afastaram, houve a ex-

plosão.

O Airbus pousava em meio a

uma tempestade quando foi sacu-

dido por uma rajada de vento que
o fez derrapar e sair da pista mo-

lhada, indo de encontro a uma

cerca e pegando fogo. O aparelho

parou a 100 metros do mar.

Sangue-frio — "A 
tripula-

ção só conseguiu abrir uma saída

de emergência por causa das cha-

mas e da inclinação do aparelho,

mas felizmente todos saíram rapi-

damente," explicou um funciona-

rio. Oito pessoas foram medica-

cias com ferimentos leves e nenhu-

ma ficou internada. 
"Não 

fosse o

sangue frio da tripulação, pode-
ríamos ter tido uma tragédia,"

contou o passageiro Bae Ke-

Dong.

As imagens do desastre são im-

pressionantes, com o avião com-

pletamenle em chamas e, após a
explosão, desmembrado em vá-
rios pedaços. 

"Foram 
diversas de-

tonações, depois que os passagei-
ros saíram," afirmou uma teste-

münha à TV coreana.

O acidente foi o segundo este
ano com um modelo A300-600R
do consórcio europeu Airbus. No
dia 26 de abril, 264 pessoas mor-
reram num acidente durante a
aterrissagem de um A300-600R
da China Airlines no aeroporto de
Nagoya, Japão.

Causa — Um porta-voz da
Korean Air Lines afirmou que o
acidente de ontem foi causado pe-
Ia aproximação do tulao Doug da
ilha de Cheju, mas um fiscal do
Ministério dos Transportes disse
à Reuter que o piloto fez uma

abordagem errada da pista, ten-
tou decolar de novo e perdeu o
controle, a asa bateu numa cerca e

o aparelho pegou fogo.

Fronteira

dominicana

tem reforço
MARLISF. ILHESCA

Enviada especial

SANTO DOMINGO —Os obser-
vadores militares c civis designa-
dos pela ONU para controlar a

fronteira da República Dominica-

na com o Haiti estão a postos
para iniciar a missão nas cidades
de Jimani e Dajabon. Helicópte-
ros americanos realizaram mis-
soes de inspeção, mas o restante
do equipamento a ser usado nas

patrulhas só chegou ontem a San-
to Domingo, num avião C-5 da
Força Aérea dos EUA.

O C-5 trouxe 50 jipes, 45 mo-

tos, seis barcos, 200 centrais de

rádio, 90 rádios portáteis e equi-

pamentos para sobrevivência na
selva. Com este reforço, espera-se

deter os contrabandos de supri-

mentros e combustível que pas-
sam pela fronteira, aliviando as

agruras do embargo imposto à

ditadura militar do Haiti.

Em Santo Domingo, o presi-
dente da República Dominicana,

Joaquín Balaguer, propôs ao
Congresso convocar a Assem-

bléia Constituinte para reduzir
seu mandato em dois anos: novs
eleições seriam em novembro de

1995. Este foi o primeiro passo
concreto dado pelo presidente
para tentar resolver a crise que
sacode esta ilha caribenha depois

que a Casa Branca questionou
severamente a legitimidade das
eleições que deram um sexto
mandato a Balaguer. Cego, doen-
te. 87 anos, Balaguer está há 20
anos no poder.

A impressão de que uma solu-

ção política está a caminho foi
reforçado pela disposição ao diá-
logo com o presidente demonstra-
do pelo líder do Partido Refor-
mista (PR), José Francisco Pena
Gomes, o mais prejudicado pela
fraude na eleição presidencial de
maio. Ele acenou com um acordo
em troca de alguns cargos no

pdoer para o PR.

INTERNACIONAL quinta-feira, 11/8/94» 15
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O embaixador Levitsky se preocupa com o narcotráfico, que considera o substituto da ameaça comunista

Abstenção do Brasil na ONU

sobre Haiti decepciona EUA
¦ Embaixador lamenta, mas diz que relações vão muito bem

O novo embaixador dos Esta-

dos Unidos em Brasília, Melvyn

Levitsky, em passagem pelo Rio

de Janeiro, afirmou ontem num

português fluente que Washing-

ton não gostou da posição brasi-

leira na votação das Nações Uni-

das sobre uma possível invasão do

Haiti. O Brasil, juntamente com a

China, absteve-se e não deu sinal

verde para a constituição de uma

força multinacional, sob o co-

mando americano, com o objetivo

de destituir o militar Raul Cédras

e recolocar em seu lugar o presi-
dente deposto Jean-Bertrand
Aristide.

"Não 
é segredo que ficamos

decepcionados com a decisão 
",

disse Levitsky, que assumiu seu
novo posto em junho. 

"Teríamos

preferido que o Brasil tivesse vo-
tado a favor", acrescentou.

Sem abalo — As relações
diplomáticas entre Brasília e Was-
hington não estariam, no entanto,
abaladas. 

"O 
Ministério das Rela-

ções Exteriores me assegurou que

a orientação da política exterior
brasileira não mudou. O Brasil
apoia a volta da democracia ao
Haiti. Nossas políticas estão de
acordo e nossas relações conti-

nuam muito boas e sólidas", de-

clarou o embaixador.
O chanceler brasileiro, Celso

Amorim, invocou a Constituição

e a carta da Organização dos Es-

tados Americanos para justificar
a defesa do princípio da não-in-

tervenção e a abstenção.
Tráfico — A grande preocu-

pação de Levitsky, que antes de

ser nomeado embaixador foi se-

cretário de Estado adjunto para
Assuntos Internacionais de Nar-

cóticos, é a expansão das rotas de

tráfico. 
"Não 

podemos ignorar a

questão dos crimes internacio-

nais. É o substituto da ameça co-

munista", declarou o embaixa-

dor, que reiterou a disposição de

seu país de colaborar nessa área

com as autoridades brasileiras.

Depois de dizer que o Brasil,

junto com o México e a Argenti-

na, é considerado pelos Estados

Unidos como um dos três países
latino-americanos com maiores

possibilidades comerciais no futu-

ro, Levitsky declarou estar in-

quieto com o outro lado da moe-

da do crescimento econômico:
"Ironicamente, 

a economia que
cresce representa uma grande
ameaça. Quando a economia es-

tabilizar no Brasil, ele se transfor-

mará num mercado melhor para
os narcotraficantes".

Bom alvo — E acrescentou:
"O 

Brasil é um bom alvo, porque
tem uma fronteira extensa, rios,

meios de transportes, e também

por causa das pressões do gover-
no colombiano sobre os narcotra-

ficantes."

Depois de passar três dias no

Rio, onde se encontrou com o

ex-governador Leonel Bràola e

personalidades das mais diversas

áreas, Melvyn Levitsky seguiu pa-
ra São Paulo, onde se reunirá com

políticos e empresários.

Key West, EUA — AP

D Refugiados cubanos come- Costeira americana e se benefi- alegou ter sido morto pelos fugi-

moram ao chegar à Flórida,

depois de uma fuga bem sucedi-

da de Havana a bordo de um

barco seqüestrado. Eles foram
interceptados pela Guarda

ciaram da lei de asilo automá-

tico a fugitivos do regime co-

munista. O governo americano

afirmou ontem que o tenente da

Marinha cubana que Havana

tivos que seqüestraram um na-

vio, na verdade liderou a tomada

da embarcação e fugiu com os

demais para os Estados Unidos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFBTUI^ IM^CIDADE |NST)TUT0 DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

C. URIT IB$V URBANO DE CURITIBA - IPPUC
AVISO DE CONCORRÊNCIA

áK

IPPUC
CONCORRÊNCIA N9 020/94 - SMOP

- O Estado do Paraná assinou um Acordode Empréstimo com o Banco Internacional para Reconstruçãoe Desenvolvimento- BIRD,

para auxiliar no custeio do Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba - PROSAM, que pretende aplicar

parte deste empréstimo para cobrir pagamentos elegíveis no contrato 3505-BR para o sub-componente PRA - 02 - DRENAGEM

URBANA para execução de obras de Galerias Celulares, Galerias Tubulares e Pontes de Concreto em diversos locais da cidade,

distribuídos em 32 lotes. A presente licitação está aberta a todos os proponentes oriundos de países elegíveis, conforme definido

nas Normas de Licitação do BIRD.

- A Prefeitura de Curitiba através da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP e o Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Curitiba - IPPUC, como entidades executoras do Programa, toma público aos interessados que, no prazo de 30 dias,

realizará Concorrência para contratação de Obras de Galerias Celulares, Galerias Tubulares e Pontes de Concreto em diversos

locais da cidade, distribuídos em 32 lotes.

- Os documentos de licitação (edital) podem ser adquiridos no IPPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano sito à Rua

Bom Jesus 669, Cabral, Curitiba, pelo valor não reembolsável de R$ 70,00 (setenta reais) a partir do dia 12 de agosto de 1994, no

horário das 8:30horas às 12:00 horas e das 14:30 horas às 18:00 horas, de segunda asexta, até as 18:00 horas do dia 12 de setembro

de 1994. Os eventuais proponentes poderão obter informações no mesmo endereço.

- A Sessão Pública de Abertura dos documentos de habilitação será realizada, na presença dos proponentes que desejarem

comparecer, às 14:30 horas do dia 13 de setembro de 1994, no Auditório da sede do SMOP, sito à Rua Emílio de Menezes, 450
- Bairro São Francisco, Curitiba-Pr.

Curitiba, 11 de agosto de 1994.

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

Prefeito Municipal de Curitiba

POR TELEFONE

LIGOU, COMPROU!

fjl CONTROLE REMOTO M

TV EM CORES TOSHIBA 28"
M0D.2889CR
avista: R$1.099,00

3xR$396,00 FIXAS

Total Piam H$ 1.188.00

OPRESENTEDOPAPAIPELOTELEFONE:224-7696

A5ÍTSUB.SH.: 
^0»

TV EM CORES
MITSUBISHI 21" -sa
M0D.2121FSCR *£"

AVISTA: R$699,00

3xR$251,00

O PRESENTE DO PAPAI PELO TELEFONE: 224-7696

i CONTROLE REMOTO 
't "

mm

A™MITSUBISHI

\ f i}.1 cowrou Rororoi _

TV EM CORES
MITSUBISHI 14"
M0D.1492CR
AVISTA: R$379,00

3xR$137,00 FIXAS

Total Plano: RS 411,00

O PRESENTE DO PAPAI PELO TELEFONE: 224-7696

"BEMP 
TOSHIBA;. ^-^íííS^íS
-. -í^T"""'

tvemcores ^„f
SEMPTOSHIBA10" fei
MOD.1020-ECR "" i controle remoto \
AVISTA: R$339,00

3xR$122,00

""" " I 10" I
t CONTROLE REMOTO I)

Total Plano: R$366,00

O PRESENTE DO PAPAI PELOTELEFONE: 224-7696

PH/LCOmmwmmmm -T0&- gfff

3x R$169,00
ns.VIDEOCASSETE PHILCO

MOD.PVC-7400CR
Garantia Philco de 1 ano.

AVISTA: R$469,00

Total Plano: R$507,00 '

O PRESENTE DO PAPAI PELOTELEFONE: 224-7696

FIXAS

tDgradiente -^^S-

SYSTEM GRADIENTE
MOD.ATXCR
Garantia Gradiente de 1 ano.

AVISTA: R$690,00

3xR$249,00 FIXAS

Total Raro: RS 747,00

O PRESENTE DO PAPAI PELO TELEFONE: 224-7696

SONY

TOCA DISCOS LASER SONY
MOD.CDP-M27CR _
Garantia Sony de 1 ano. O v
AVISTA: R$243,00 VA FIXAS

O PRESENTE DO PAPAI PELOTELEFONE: 224-7696
si ¦ "•¦¦'!

_.¦ ¦
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Acusada de ofender o Islã, Taslima Nasrin refugiou-se na Suécia

Imitação de Rushdie
¦ Ameaças levam
escritora a fugir

-da ira muçulmana

A 
escritora Taslima Nasrim,

de Bangladesh, chegou
'ontem 

à Suécia, a convite do Pen

Club, uma organização de escri-
"tores. 

Mas sua viagem não é tu-
'rística 

nem cultural. Ela está fu-
' 
gindo às ameaças de morte que
enfrenta em seu país, onde os

' 
fundamentalistas islâmicos não

' 
lhe perdoam certos crimes, co-' 
mo: ser escritora, ter idéias inde-

pendentes e criticar alguns as-

peclos do islamismo. Com a
• agravante de ser mulher, numa

sociedade eminentemente pa-
triarcal;

A ministra sueca das Rela-

ções Exteriores, Margarctha af

Ugglas, que lhe deu pessoalmen-
te as boas-vindas, disse que ela
"está 

num lugar secreto" e preci-
sa descansar, antes de decidir o

que vai fazer depois.

Nasrin, que tem 32 anos e

também é médica, estava escon-

dida em Bangladesh desde o dia

4 de junho, depois que o gover-
no expediu contra ela um man-

dado de prisão, alegando que
teria ofendido os sentimentos re-

ligiosos dos muçulmanos, ao de-

clarar ao jornal Statesman da

índia que o Corào, livro sagrado

do islã, devia ser 
"revisto 

com-

pletamente". Nasrin disse ter si-

do cilada incorretamente, mas o

jornal manteve sua versão.

Ela afirmou também que as

mulheres são discriminadas e

tratadas como escravas pelos
homens que praticam o islamis-

mo. Seus comentários irritaram

os militantes islâmicos, que ofe-

receram recompensas pela sua

morte — coisa semelhante ao

que aconteceu há poucos anos

com o escritor britânico de ori-

gem indiana, Salman Rushdie,

condenado à morte pela aiatolá

iraniano Kliomeini, devido à

sua obra Versículos Satânicos,

considerada blasfema pelos mu-

çulmanos,
O governo de Daca já havia

proibido um livro de Nasrin,

Lajja (Vergonha), alegando que
a obra ofende os sentimentos

muçulmanos e conta mentiras

sobre os sofrimentos da minoria

hindu em Bangladesh. Na sema-

na passada, a polícia de Bangla-

desh suspendeu o mandado de

prisão contra Nasrin, depois

que ela compareceu a uma au-

diência no Supremo Tribunal,

que lhe arbitrou uma fiança de

pequeno valor — interpretada

como um convite para que se

retirasse do país.

Roubo de carros mobiliza a EuropaI I
i

Alemanha quer legislação comum, maior ação policial e novos sistemas antifurtos"

KIDO GUERRA

Correspondente

BERLIM — O governo alemão

decidiu eleger como uma de suas

prioridades no período em que
ocupará a presidência rotativa da

União Européia (até 31 de dezem-

bro), o combate ao roubo de car-

ros na Europa. Para isso, quer a

adoção urgente de uma legislação

atualizada e comum a todos os

países comunitários que obrigue

os fabricantes e montadoras de

veículos a desenvolverem e insta-

larem sistemas antifurto mais so-

fisticados e eficazes nos carros no-

vos, a partir do ano que vem.

Entre os sistemas de possível
aplicação imediata pela indústria

automobilística estão os chama-

dos imobilizadores eletrônicos de

motor, a instalação de alarmes, as

fechaduras inteligentes, vidros

mais resistentes e trancas automá-

ticas para as direções em todos os

veículos que saírem das fábricas.

Fronteira — A proposta ale-

mâ é uma conseqüência do signi-

ficativo aumento do número de

veículos roubados na Europa co-

munitária, especialmente na Ale-

PRÓSPERO NEGOCIO
União Européia 2 milhões

Grã-Bretanha 614 mil

França 350 mil

Alemanha 144 mil

manha e países vizinhos, como

Bélgica, Holanda e França, sobre-

tudo depois da abertura das fron-

teiras dos países do Leste Euro-

peu. Dados reunidos pela União

Européia revelam que, só no ano

passado, 2 milhões de cidadãos
europeus tiveram seus carros rou-
bados. Descontados os casos de
suspeita de fraude junto âs segu-

radoras, o número não deixa de
ser extremamente elevado.

Boa parte destes veículos foi
transportada para a Polônia e a
Bulgária, países considerados pela
polícia alemã como os alvos prin-
cipais das quadrilhas especializa-
das, devido às facilidades de falsi-
ficaçào de novos documentos e

números de série. O destino se-

guinte, para revenda, é em geral

países da ex-União Soviética.

Posição — Carros mais so-
fisticados, como Mercedes. BMW
e Audi, têm a preferência dos gru-
pos organizados como as máfias

polonesa, búlgara, húngara e ro-

mena. A Hungria e a Romênia
ocupam posição estratégica no
transporte clandestino dos veícu-
los, através do rio Danúbio e
afluentes, em direção à Bulgária.

As gangues são conhecidas, as
rotas e países de destino também,
mas mesmo assim o número de
carros roubados não pára de crês-
cer na Europa Ocidental. Na Ale-
manha, o furto de veículos aumen-
tou de 48 mil cm 1988 para 144 mil

em 1993. Na Bélgica e na Holanda,
houve um aumento de 50% do

roubo de veículos nos últimos cinco

anos, enquanto na Itália, somente

nos primeiros meses deste ano,
houve 43 mil novos casos.

Já a polícia francesa registrou,
em 1993, um total de quase 350 mil
carros roubados, enquanto na Grã-
Bretanha, apesar das dificuldades
de expatriaçào dos veículos, os níi-
meros também crescem: 581 mil ca-

sos em 1991, contra 585 mil em
1992 e 614 mil no ano passado.

Em geral, os carros que não-yf

foram transportados para o Lestq .•;.,;

Europeu devem estar circulando*;,;.

segundo a polícia alemã, na Tur-r ao

quia ou em países da África do../,

Norte, especialmente o Marrocos. • sn

Prevenção — Para o secreta1"^

rio do Interior alemão, Kurt Shel-jrj

ter, o problema se tornou tão grave3'jl

que medidas para combater o rou-l";J

bo e o tráfico de veículos devem se?G°

discutidas e adotadas internacional-5"1

mente e de forma coordenada entre! 
'"

policiais e governos dos países co-

munitários, Segundo Shelter, além,.',

da repressão, é necessária maior Qtj
prevenção e, nesse sentido, ele acre-;,^

dita que os avanços tecnológicos jjb

disponíveis já permitem dificultar^ n;

quando não impedir, a ação daS*^

máfias. A adoção de sistemas antiL!:;!;

furto mais sofisticados não é vista 7

com muita simpatia pela indústria ^
automobilística — sobretudo nó |,\

que se refere a pequenos veículos^,-

devido ao alto custo que isto pode-oê 
•

rá representar, o que acabaria au«oj

montando os preços e prejudicando' ril

a vencia dos carros populares. 
,iiB- ^
ou SI

Rabin e Arafat se reúnem em Gaza
EREZ, FAIXA DE GAZA — O

primeiro-ministro de Israel, Yitz-

hak Rabin, e o líder da OLP,

Yasser Arafat, anunciaram ontem

uma série de encontros para ace-

lerar o processo de paz nas regiões

sob autonomia palestina. Pela pri-
meira vez desde.o início das nego-

ciações, os dois líderes se reuni-

ram em casa: uma base do exerci-

to israelense na Faixa de Gaza,

um dos territórios que Israel

transferiu para os palestinos con-

forme o tratado assinado há 11

meses em Washington.

A reunião de ontem durou 90

minutos, e foi bastante amigável
— Rabin e Arafat sorriram e a-

pertaram-se as mãos ao se encon-

trarem. Eles prometeram reduzir

as tensões nas duas áreas devolvi-

das em maio aos palestinos 
— a

Faixa de Gaza e Jerico, na Cisjor-

dânia — de modo a viabilizar a

expansão do governo palestino e

as eleições.
Destruição — Rabin aler-

tou, no entanto, para as declara-

ções do secretário de relações ex-

teriores da OLP, Farouk Kad-

doumi, que teria pregado a des-

truição de Israel em entrevista a

uma rádio. Rabin disse que a re-

petição do fato — que chamou de

inaceitável, vindo de um alto fun-

cionário da OLP — 
poderia ser

um grave obstáculo às negocia-

ções. Arafat respondeu que a opi-

Erez, Faixa de Gaza — Reuter

' |p ** *****

Rabin e Arafat querem acelerar a passagem de poder aos palestinos

nião era de Kaddoumi, não da

OLP, e que investigaria o episó-

dio.

Pouco depois do encontro, Is-

rael deu um sinal de boa vontade,

soltando oito prisioneiras cuja li-

bertação era reivindicada pela
OLP. Um porta-voz do Governo

Palestino disse ainda que Rabin

permitiu que cinco membros da

Frente Popular de Libertação da

Palestina (FPLP) entrassem em

Gaza, vindos do Egito. Israel ha-

via proibido a entrada dos inte-

grantes da organização, que se

opõe ao acordo de paz entre o

Estado judeu e a OLP.
O encontro serviu para aparar

algumas arestas entre Israel e pa-
lestinos. Na entrevista conjunta à

imprensa, Rabin anunciou que as

negociações entre as duas comis-

soes — palestina e israelense —

que cuidam da transferência de

poder e das eleições vão continuar

no início da próxima semana. O v

primeiro-ministro disse ainda que i

se for necessário ele e Arafat se

reunirão novamente em duas se-

manas. As primeiras eleições ge-
rais palestinas chegaram a ser:

marcadas para julho, mas foram .
adiadas devido aos desentendi-,

mentos entre as duas partes. j .-,,!-.

Divergências — "Definiti-:':

vãmente, temos algumas diver-

gências", afirmou Arafat à irrf^W

prensa. De acordo com o líder -:

palestino, ele e Rabin decidiram'!-

tentar solucionar questões essen-

ciais: Jerusalém, transferência de

poder e financiamento do gover-:','Z
no palestino. cbii

Antes do encontro, o ministro''

israelense do Meio Ambiente;"'
Yossi Sarid, disse que Rabin-1

aproveitaria a ocasião para desfa- 
''¦'

zer qualquer impressão de que Or"';

problema palestino estava sendo ..

relegado a um segundo plano por"',,',

Israel, ofuscado pelo acordo de.',,

paz assinado na semana passada
com a Jordânia. No acordo, Israel.. n

reconhece o governo jordaniahouq
como guardião dos locais muçul- ¦¦::•

manos sagrados em Jerusalém '

Oriental, o que irritou Arafat -^J'

os palestinos consideram Jerusa-''/

lém Oriental como capital de sejr •

futuro estado. íbW

*¦

O REPÓRTER JB VOA ALTO

PARA VOCÊ VOAR BAIXO.
Fique sabendo em primeira mão as condições do trânsito do

Rio de Janeiro ouvindo o Repórter Aéreo JB/Banerj.
Diariamente nas rácÜosJBFM,adadeFM,FM105eTropical FM.

JREPÓRTERAÉREO JB
BANEFU

Menem ignora comércio e pede Paramüitares

expulsão de embaixador do Irã
Reuter — arauivoReuter — arquivo

PABLOGONZALEZ

Correspondente

BUENOS AIRES — O presidente
argentino Carlos Menem selou a

sorte do embaixador do Irã em

Buenos Aires, Hadi Soleiman

Pour, ao pedir publicamente sua

expulsão, depois que um juiz fede-

rai solicitou a captura de quatro
ex-diplomatas iranianos presumi-
velmente implicados no atentado

terrorista de 18 de julho contra

uma instituição judaica, que ma-

tou quase 100 pessoas."Pelo 
menos, creio que a con-

seqüência correlata é a retirada do

embaixador", disse Menem numa

entrevista radiofônica. 
"A 

expul-

são do embaixador é uma primei-
ra instância", insistiu, depois de

qualificar como 
"excelente" a in-

vestigação realizada pelo juiz
Juan José Galeano, que pediu à

Interpol a captura de Abbas Kho-

rasani, Mahvhash Reza, Falsafi

Allameh e Ashgari Ahmad Reza,

todos eles diplomatas do país mu-

çulmano e, segundo o juiz, impli-

cados no ataque.
O Irã nega participação no

atentado. Ontem, diplomatas ira-

nianos protestaram formalmente

contra o informe do juiz. Rubén

Beraja, presidente da Data, o bra-

ço político da comunidade judai-
ca na Argentina, também consi-

derou o ditame judicial carente de

provas concretas.

O pedido de captura dos ira-

nianos baseia-se apenas na decla-

ração de um suposto 
"arrependi-

do", Monousheh Moatamer, eus-

O diplomata Gholamreza Zangeneh é um dos suspeitos pelo atentado

todiado atualmente pelo governo
venezuelano. Moatamer, segundo

assegura o juiz, foi funcionário

iraniano e lhe deu as pistas sobre

os responsáveis pelo atentado.

Com o envolvimento de diplo-

matas estrangeiros, a questão de-

ve passar agora para a Corte Su-

prema de Justiça, única instância

judicial autorizada a pedir a sus-

pensão da imunidade diplomáti-

ca.

No fim da tarde de ontem, o

embaixador Soleiman Pour estava

reunido com autoridades da

chancelaria argentina. 
"Pedire-

mos colaboração para esclarecer

o atentado, isto é, que seu gover-
no-facilite a extradição dos quatro

funcionários do seu pais", disse
uma alta fonte do governo.

Supondo que não haverá res-

posta favorável, o governo estu-
da, segundo a mesma fonte, 

"a

declaração de Soleiman Pour co-
mo persona non grata"— ou seja,

pedir sua expulsão. A Argentina,

que a princípio parecia disposta a
retirar seu embaixador em Teerã e
romper relações, está agora num
dilema. Por um lado, quer dar um
sinal sobre os culpados. Por ou-
tro, não quer romper relações

com Teerã, 
"por 

temer as represa-
lias de um país que, só no ano

passado, deixou um saldo favorá-
vel de USS 247 milhões na balan-

ça comercial", segundo fonte da
chancelaria.

-Tbq

O governo da Colômbia alef-°';
tou ontem para o ressurgimento

de grupos paramilitares e infor^"

mou que o presidente Ernesto'"

Samper não descansará na busca

da pacificação do país. Segundo Ô Z

governo, o assassinato, terça-fei- ¦¦'

ra, do senador esquerdista Ma-

ntiel Cepeda foi um duro golpe no

projeto de reconciliação nacional

de Samper. Ao tomar posse, do- !
mingo, o presidente disse que não ,
negocia com terroristas.

Terror islâmico
A polícia argelina identificou o

responsável pelo atentado contra

uma residência de diplomatas em

Argel que matou cinco franceses.

Ele é Yamal Zituni, 26 anos, mili-

tante da Frente Islâmica de Salva-

ção e chefe da célula armada que
opera no bairro periférico de Bir-

jadem. Ele foi responsabilizado
também pela degola de dois fran-

ceses cm março e pelo assassinato
de dois iugoslavos em julho. Zitu-

ni continua solto.

Protocolo da paz
As conversações de paz entre o j

governo angolano e o grupo guer- |
rilheiro União Nacional para a

Independência Total de Angola

(Unita), que há nove meses se ar-

rastam em Lusaca, capital de

Zâmbia, podem terminar em uma

semana. Segundo o porta-voz do

governo, general Higino Carnei-

ro. 
"tudo 

está praticamente discu-

lido", esperando-se para breve a

assinatura do Protocolo de Lusa-

ca e o fim da longa euerra civil.
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j Dia D do crime organizado no Rio de Janeiro: !|

Castor em nuirgo. Ha depmbargadores A^ecisao lioje pelo Tribunal de Jusiica no escandalo da corrupcao do bitlio definira oj rumos do combate Mcrintepromotor Riscala Abdenur setido l
^ue concordam com essa defesa De fato, ^ 

julgado pel0 Orgao Especial e os ! )
; as investigates sefixaramnoslivros-ca.- 11 
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MOMENTO

DA PEQUENA EMPRESA.

QUEM VIU. LUCROU.

O mundo dos negócios agora é assim. Ganha quem investir na melhor informação.
Quem viu o Momento da Pequena Empresa de ontem, já sabe onde encontrar esse investimento: nas
publicações da Edição SEBRAE, feitas para a pequena empresa que busca o sucesso. São 135 títulos,

divididos em 13 séries.
A série "Oportunidades de Negócios", por exemplo, tem todas as informações para montar vários tipos de

empresa. Desde o capital necessário e os processos de produção até os riscos e as oportunidades de
mercado. Já "O Empreendedor" ajuda a entender o mundo dos negócios. Para quem já tem uma empresa

poder administrar e planejar melhor.
Tem também as séries "Qualidade Total", "Associativismo", "Comércio Internacional", "Informatização",

"Marketing 
para a Pequena Empresa", "Estudos e Pesquisas", "Idéias e Propostas" e muitas outras

publicações, que quanto mais você lê, mais inteligente sua empresa fica.
Quem estava ligado no Momento da Pequena Empresa, no intervalo do Jornal Nacional, teve uma grande
notícia: todas as publicações da Edição SEBRAE vão estar na 13ã Bienal Internacional do Livro. De 20 a

28 de agosto, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Se você não puder ir à Bienal, procure as
publicações no Balcão SEBRAE do seu estado. E fique de olho no Momento da Pequena Empresa. Como

os produtos da Edição SEBRAE, ele pode lhe trazer conhecimentos e lucros.

Edição SEBRAE na 13s Bienal Internacional do Livro, de 20 a 28 de agosto,
no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Dê força a quem
dá emprego 4
Apóie a pequena empresa

O Serviço de Apoio à Pequena Empresa

res'começam a sentir no Tribunal de Jus-
tiça'— onde 25 desembargadores decidem
hoje se aceitam ou não a denúncia contra
os citados na lista do bicheiro Castor de
Andrade—pode mudar o rumo da histó-
ria de combate ao crime organizado no
Rio,de Janeiro. O Ministério Público, por
exeiriplo, depende da decisão da Justiça
para oferecer nova denúncia contra a
cúpula do bicho, que continua a coman-
dar,, seus negócios atrás das grades. O
jogi? na cidade não parou um só dia desde
a prisão da cúpula.

"Se o resultado no Tribunal de Justiça
for favorável aos acusados, o novo pro-
cesso contra os bicheiros ficará sem senti-
doavalia um promotor. 

"A rejeição da
denúncia fortalecerá também os policiais
da cúpula de Nilo Batista que estão sendo
investigados por enriquecimento ilícito ",

acrescenta. O receio dos promotores faz
sentido. O Órgão Especial de Justiça jul-
ga (iesde segunda-feira a procedência da
denúncia oferecida pelo procurador-geral
de Justiça Antônio Carlos Biscaia contra
61 Acusados de receberem propinas do
bicho. Nestes três dias, o que se assiste
são-advogados batendo na tecla da in-
consistência da denúncia, baseada nos
livros-caixas apreendidos na fortaleza de
Castor em março. Há desembargadores
que concordam com essa defesa. De fato,
as investigações se fixaram nos livros-cai-
xa, até porque as testemunhas desapare-
ceram.

Certezas — Além de representar um
golpe na operação contra o crime organi-
zado, a rejeição da denúncia fará com que
o Tribunal de Justiça eleja, por tabela, a
obra de ficção do ano: o livro de contabi-
lidade de Castor. Nenhum citado no livro
será punido. Curioso é que ninguém du-
vida que os bicheiros paguem propinas.
Nem o governador Nilo Batista. Ele co-
mandava a Polícia Civil quando o genro
de Castor, Fernando Iggnácio, foi preso
em flagrante fazendo o que os livros-cai-
xas registram: tentava incluir o delegado
Mário Covas no caixa do bicho. Nilo, o
priçieiro a denunciar o escândalo, acabou
aparecendo nas listas, como o prefeito
César Maia.

Fim do apoio — Mesmo assim, nem
Nilo, nem Maia — as duas maiores auto-
ridades do Rio — questionaram a auten-
ticidade dos livros-caixas, um dos argu-
mentos dos citados. Ao contrário: Nilo
autenticou-os informando que seu nome
constava da lista em conseqüência de
uiri^ doação de Antônio Petrus Khalil, o
Turcão — intermediada por ele e por
Betínho —, à Associação Brasileira Inter-
dicíplinar de Aids. A partir daí, Nilo
retifou o apoio às investigações.

Policiais citados na relação de propi-
nas-foram promovidos em vez de serem
punidos, como Luiz Mariano, alçado a
diretor da Departamento Geral de Polícia
Especializada. Enquanto os acusados se
reuniam para desmoralizar as investiga-
çòes, personalidades autenticavam a lista:
Agnaido Timóteo, Cidinha Campos, a
jogadora de vôlei Isabel e o radialista
Washington Rodrigues confirmaram da-
tas e valores. Mesmo assim, ainda há
perspectiva de impunidade. Caso as pre-
visões dos promotores mais pessimitas se
concretizem, Castor poderá preparar sua
volta apoteótica ao Sambódromo. Em
contrapartida, sairá de cena o procurador
Antônio Carlos Biscaia, que passará, en-
tão, a responder a uma montanha de
processos por calúnia e abuso de autori-
dade.

A decisão hoje pelo Tribunal de Justiça no escândalo da corrupção do bicho definirá os rumos do combate ao crime organizado no Rio

Biscaia contabiliza 11 votos a seu favor

A votação hoje no Órgão Es-
pecial do Tribunal de Justiça pro-
mete ser muito disputada. Os 25
desembargadores estão divididos
para julgar se aceitam ou não a
denúncia do Ministério Público
contra as 61 pessoas acusadas de
participar do esquema de propi-
nas do jogo do bicho. O Ministé-
rio Público já percebeu que a dis-
puta será acirrada. O procurador-
geral de Justiça, Antônio Carlos
Biscaia, tem a seu favor, segura-
mente, 11 votos. Os 14 restantes
ficam por conta dos indecisos e de
um grupo formado por cinco de-
sembargadores que pensam em

votar contra o recebimento da de-
núncia.

Em caso de empate, o Ministé-
rio Público conta, certamente,
com o voto do presidente do Tri-
bunal de Justiça, Antônio Carlos
Amorim. O resultado da votaçãç
ficará por conta dos indecisos. "É

uma luta desigual. São 36 advoga-
dos defendendo 61 pessoas. Os
advogados — alguns defendem
nove acusados—, têm direito a 15
minutos por pessoa denunciada.
Biscaia só teve 15 minutos para
explicar o teor da denúncia. Mes-
mo assim, achamos que o bom

senso prevalecerá", desabafou um
dos promotores.

Na avaliação de um dos inte-
grantes do Ministério Público, os
advogados estão sendo muito re-
petitivos em suas defesas, mas a
insistência deles pode acabar in-
fluenciando os desembargadores.
Alguns dos magistrados chegam a
dizer que custam a acreditar que
alguns delegados citados na lista
do . bicheiro Castor de Andrade
tenham recebido propina, faltan-
do pouco para se aposentar.

Até ontem, a disposição dos
desembargadores Pestana de
Aguiar — que já foi advogado

Youssif Salim Saker, Enéas Cota
— apesar de a filha ser promotora
pública —, Décio Góis e Fernan-
do Celso era de votar contra o
recebimento da denúncia por ter
dúvidas no processo.

Apesar de a corrente ligada a
Amorim ser grande, não chega a
ser maioria. Desse grupo, possi-
velmente, votarão a favor: o rela-
tor Raul Quental, o corregedor
Moledo Sartori, os vice-presiden-
tes Áurea Pimentel e Canabarro
Reichardt, Rebello de Mendonça,
Thiago Ribas Filho, Carpena
Amorim, Luciano Belém, Gama
Malcher e Jorge Loretti.

Dúvida sobre denúncia

Se o Órgão Especial do Tribu-
nal de Justiça não aceitar a acusa-
ção contra os 61 citados na lista
do bicheiro Castor de Andrade, a
nova denúncia por formação de
quadrilha que o Ministério Públi-
co prepara contra outras 28 pes-
soas ligadas ao esquema de con-
travenção pode não sair do papel.
A decisão final caberá ao procu-
rador-geral de Justiça, Antônio.
Carlos Biscaia.

As pessoas relacionadas nesta
denúncia foram apontadas pela
principal testemunha da rede de
corrupção do bicho, o contador
Ronaldo Soares de Azevedo. Ca-
so a votação seja favorável a Bis-
caia, ele deverá apresentar a nova
acusação na próxima semana. En-
tre os acusados estão 12 dos 14
bicheiros condenados pela juíza
Denise Frossard.

Os nomes dos novos denuncia-

dos estão registrados nos livros-
caixas apreendidos na fortaleza de
Castor. A denúncia tem base nas
ligações telefônicas feitas pelos bi-
cheiros de dentro das penitenciá-
rias, o que comprova que eles
controlavam seus negócios mes-
mo presos.

Parentes de Castor que atuam
como testas-de-ferro na rede de
negócios ilícitos vão ser denuncia-
dos. Agora, o Ministério Público
pretende relacionar o maior nú-
mero de pessoas que trabalha com
a contravenção: responsáveis pela
exploração de videopôquer e vi-
deobicho, ou ainda por efetuar os
lançamentos da corrupção. Nessa
nova denúncia, no entanto, foram
retirados alguns nomes que pode-
riam suscitar dúvidas sobre a au-
tenticidade dos documentos, entre
eles os de bicheiros que não apa-
recem nos livros-caixa.

O desenrolar do maior proces-
so da história do Tribunal de Jus-
tiça será decidido hoje, quando os
24 desembargadores que com-
põem o Órgão Especial darão
seus votos para cada um dos 61
acusados, numa seqüência de ex-
posições que deve entrar noite
adentro. Em caso de empate entre
os desembargadores, o voto de
Minerva será dado pelo presidente
do tribunal, Antônio Carlos
Amorim.

O acatamento ou não da de-
núncia será por maioria simples.
Caso seja aceita, os acusados se-
rão levados a julgamento. Em ca-
so contrário, o processo será ar-
quivado e os acusados ficarão li-
vres. No entanto, basta um dos
desembargadores pedir vistas de
um processo para que o julga;
mento de todos seja adiado. É
esperado também que alguns de-
sembargadores peçam o desmem-
bramento do processo, com só o
promotor Risçala Abdenur sendo
julgado pelo Órgão Especial e os
outros acusados, pela Justiça co-
mum. Neste caso, o processo só
voltará ao Órgão Especial se o
procurador-geral da Justiça, An-
tônio Carlos Biscaia, apresentar
denúncia contra outros promoto-
rese juizes no caso.

Hoje, o julgamento vai come-
çar com o relator do processo,
desembargador Raul Quental, ex-
pondo seu voto, que pode durar
duas horas. Em seguida, cada de-
sembargador dará seu voto. As
posições estão divididas entre os
concordam com o ponto central
da defesa dos advogados nos últi-
mos dias — a inconsistência da
denúncia do Ministério Público
— e os que acham as provas sufi-
cientes para a ação.

QUEM VAI DECIDIR

Desembargadores por
ordem de voto:
Raul Quental
Youssif Salim Saker
Rodriguez Lema
Décio Góes
Ellis Figueira
Darcy Lizardo
Pestana Aguiar
Rebello de Mendonça
Humberto Manes
Carpena Amorim
Ferreira Pinto
Pedro Américo Gonçalvez
Jorge Loretti
Fernando Celso
Luciano Belém
João Francisco
Enéas Cotta
Maria Stella Rodrigues
Moledo Sartori
Narcizo Pinto
Áurea Pimentel
Gama Malcher „
Américo Canabarro :
Thiago Ribas Filho
Antônio Carlos Amorim (presi-
dente do Tribunal de Justiça, vo-
ta apenas em caso de empate)

E
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ireve, todos os cariocas vão estar de cariocas durante 36S dias por ano.

recebendo a Lista Telefônica Oficial de Assinantes Agora vai ser mais fácil os seus clientes

d o i i o ¦ a niolistas. a c li a r e m vo cê. E vai fica r mais fiei I ainda se você

Vai ser a única lista completa do Rio, com der destaque ao seu p roduto, ser viço ou marca,

todos os telefones: residenciais, de empresas, Ligue e informe-se sobre formatos, preços

serviços, profissionais liberais e de todo o comércio. e tipos de anúncios. Com um anúncio diferenciado

Por ser completa, a RioListas Assinantes vai ser na RioListas, você não,vai ter só telefone,

um instrumento de consulta de 6 milhões I _á I Você vai ter nome.

Z:£:

TeleListas Editora

Quem tem telefone, está aqui.

Vacinação

terá 2a etapa

no sábado
A segunda etapa da campanha •'

de multivacinação — contra a po- 
•

liomielite, sarampo, coqueluche e
tétano — no sábado vai mobilizar
cerca de 4,5 mil postos em todo ÒJ!
estado — dos quais, 1,8 mil no
Rio — para receber as crianças de
até 5 anos. O objetivo dos organir
zadores é o de imunizar 1,35 mk
lhão de crianças. Para a ultima
semana de setembro está prevista
outra campanha — contra a me,-í
ningite meningocócica BeC-:

que deverá vacinar 3,5 milhões dé'
crianças de seis meses a 14 anos-
incompletos.

Para a campanha deste sába-
do, a Secretaria estadual de Saúde
terá o apoio de 20 mil funciona-
rios e voluntários. As crianças dé*
vem ser levadas aos postos das 8h
às 17h, com a carteira de vacina-:

çào. 
"Não 

há contra-indicação,
mesmo que a criança esteja com;
febre, vômitos ou diarréia", expli-
cou o secretário de Saúde, Astor
Mello. Aqueles que perderam ou;
esquecerem a carteira não preci-
sam se preocupar: haverá um ser-
viço de triagem nos postos para
analisar cada caso. As dúvidas

poderão ser esclarecidas pelo telc-.-
fone 240-6395 (estado) ou 273-
0846 (município), que funciona-r
ráo 24 horas.

A Secretaria Municipal de
Saúde estima que 450 mil crianças
serão vacinadas no Rio. Para ai-
cançar este objetivo, serão monta-
dos 876 postos fixos e 27 volantes.
A rede de lanchonetes McDo-
nald's vai participar, pelo terceiro
ano, da campanha, distribuindo
vales-lanches para as 300 primei-
ras crianças vacinadas na Funda-

ção Oswaldo Cruz, onde estarão o
ministro da Saúde, Henrique San-
tillo, e os secretários da Saúde do
estado e município. Dez lojas se-.
rão transformadas em postos de
vacinação.

Sobre o perigo da meningite,
Astor Mello reconhece que o quá:
dro é preocupante, 

"mas 
não

alarmante". Desde o início dói
ano foram computados 528 casos
de doença meningocócica no esta-
do,<com três mortes. Sete milhões
de doses da vacina cubana estão
estocadas no Instituto Ataulfo de
Paiva, para provas de controle de>

qualidade. 
"Não 

é preciso pressa,
serão três semanas consecutivas
de vacinação em todos os municí-

pios do estado", tranqüilizou o
coordenador de projetos especiais
da Secretaria estadual de Saúde,
Fernando Rocha, ressaltando que
serão distribuídas senhas nos pos-;
los de saúde.

fíi

Sindicato

faz denúncia
O Sindicato dos Médicos do

Rio enviou ontem um oficio às
secretarias estaduais e municipais1
de Saúde denunciando que apenas
dois terços das crianças tomariam
a vacina cubana. Segundo o docu-
mento. o restante do público seria
alvo de uma pesquisa para atestar
a eficácia da vacina e receberia

um placebo — um produto sem
eleito, utilizado para fins de teste.
O sindicato alega que é proibido
fazer testes com seres humanos
sem autorização prévia.

"O 
maior risco é de que, caso

seja confirmada a denúncia, as
crianças que não receberam a va-
cina contra meningite ficarão des-
cobertas. E mais grave, 100% do

público-alvo ficará na dúvida se
recebeu a antimeningocócica".
ressaltou Luis Roberto Tcnório,

presidente da entidade.

As secretarias negam a denún-

cia. O coordenador de projetos
especiais da secretaria estadual de

Saúde, Fernando Rocha, esclare-

ceu que a pesquisa será realizada

paralelamente à campanha de va-

cinação contra a meningite.
"Duas semanas antes do início da

campanha, selecionaremos 520

crianças em Campos e no Rio.

Delas, um pequeno grupo recebe-

rá vacina contra tétano e outro

terá a antimeningocócica. Mas no

dia da vacinação oficial, todas

participarão", disse.

Fernando Rocha ressaltou ain-

da que a pesquisa será realizada

em conjunto com a secretaria mu-

nicipal de Saúde, Fundação Os-
waldo Cruz e o NCQS — órgão

que fiscaliza a qualidade das vaci-

nas. 
"Os 

pais serão convocados e

assinarão um documento autori-

zando a participação de seus fi-

lhols", explicou.
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Show de 'Romário' em Piratininga
¦ Técnicos demoram a capturar
um filhote de lobo-marinho

"que 
nadou sete mil quilômetros

"fábio 
varsano

O 

litoral do Rio recebeu ontem visitas inesperadas:

dois lobos-marinhos, que nadaram mais de sete

mil quilômetros do sul da Argentina até a costa flumi-

nense. Um deles, recolhido em Maricá, morreu quando
era levado para o Zoológico. O outro, pequeno, ágil e

muito esperto, deu uma canseira nos funcionários da

Fundação Rio-Zôo encarregados de resgatá-lo na Praia
•de Piratininga. Mesmo exausto, ele conseguiu driblar os

técnicos, nadando de uma ponta a outra da praia até ser

apanhado, o que lhe valeu o apelido de Romário.

Logo que amanheceu ele já estava lá — descansando

e tomando sol em cima da Pedra da Baleia. Pescadores

mais curiosos chegaram perto e notaram que o Arcthces-

lundus austrais (nome científico) estava debilitado. Mas

não a ponto de dispensar peixes fresquinhos, levados

pelos próprios pescadores. Um pouco mais tarde, quan-
«tio os banhistas começaram a chegar, ele ficou agitado,
••possivelmente incomodado com a súbita fama. As lOh,

era a atração da praia.

Reação — Os surfistas Nei Malheiros. 15 anos. e

Jorge Luís Araújo. 17, nadaram cerca de cem metros

para se aproximar da pedra onde estava o lobo-mari-

nho. E chegaram muito perto. Somente quando terrtír*—

ram tocá-lo é que enfrentaram reação. 
"Ele 

deu um

ronco que nos assustou", contou Nei. Paulo Roberto

Monteiro, 45, não teve tanta coragem, mas acompanhou

a operação resgate. 
"Moro 

aqui há 25 anos e nunca tinha

visto esse bicho", disse.

.-::: Na primeira tentativa dos técnicos do Zoológico, nas
^•pedras da extremidade direita da Prainha, o animal
'escapou 

com facilidade: pulou na água e nadou até o'.lado 
oposto, onde fica a Pedra da Baleia. Os técnicos do

•Zôo montaram então urna estratégia mais eficiente:

enquanto três homens seguiam pelas pedras, outro o

cercou pelo mar, de barco, armado de um puçá. Às

141.30, após mais de uma hora de correria, eles consegui-
- .ram capturar o bicho.

r Cansaço — O presidente da Fundação Rio-Zôo,

.Maurício Lobo, confirmou que o bicho estava cansado:
"<Romário está mesmo muito debilitado e corre graves""riscos. 

Vamos nos esforçar bastante para mantê-lo vivo,

...mas será difícil", adiantou. O filhote terá uma dieta

reforçada: sardinha recheada com sal e vitaminas, lulas e
"peixes l.escos. Com 13 kg e 60 centímetros, Romário

IJicará num ambiente especialmente construído para bi-

. ,çhos que vêm do frio e que já serviu de abrigo para
"pingüins e outros visitantes eventuais, como focas e

; rjlefantes-marinhos.

Para Maurício Lobo, o ideal é que o jovem Romário
' 

tenha um futuro de Fernando Henrique, o elefante-mari-

! nho que vive desde março no Zôo. Apanhado na Praia

, da Moreninha, cm Paquetá, FH estava com os dias

contados e não comeu por três dias. Hoje, ganha 20

quilos diários de sardinha. O lobo-marinho que apare-

ecu em Maricá não teve a mesma sorte. Ele foi resgatado

horas antes pela mesma equipe que recolheu Romário.
'mas estava tão debilitado que sequer tentou resistir ao

J3Jerco dos biólogos. Além disso, ficou horas numa Kom-
¦bi, esperando por Romário, e acabou morrendo. Mesmo

"assim foi batizado: ganhou o apelido de Real.

Marco Antônio Cavalcanti
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Técnicos da Fundação Rio-Zôo só conseguiram capturar o lobo-marinho usando um puçá quando ele pulou na água

Adriana Lorete

A colméia surgiu embaixo do sinal da Rio Branco com 7 de Setembro

u Abelhas montam
colméia no Centro
e provocam pânico

Um 

enxame de abelhas deixou cm pá-
nico comerciantes, camelôs c pedes-

tres, no início da tarde de ontem, no Cen-

tro. Por volta de meio-dia. centenas delas

sobrevoaram a esquina da Avenida Rio

Branco com Rua Sete de Setembro, provo-
cando correria, o que levou muitas lojas a

fecharem parcialmente as portas, temendo

que tivesse sido deflagrada nova guerra
entre ambulantes e autoridades munici-

pais. Segundo populares, que aproveita-

vam a hora do almoço para caminhar, as

abelhas chegaram em nuvem e, em poucos
minutos, construíram uma colméia sob o

sinal da esquina.

Muitos camelôs da Sele de Setembro,

ao verem o corre-corre, pensaram que a

fiscalização municipal tivesse antecipado a

operação de retirada de ambulantes e reco-

lheram suas barracas. 
"Quando vi o pes-

soai correndo lá na frente imaginei que o

rapa tinha chegado. Aí peguei minhas mer-

cadorias e fiquei pronto pra dar no pé",

disse o camelô Alexandre Villas, de 27

anos. que vende doces e canetas.

Durante toda a tarde, a colméia conti-

ntiou assustando pedestres. Apesar de os

comerciantes telefonarem para a Rio-A-

pias 
— órgão municipal encarregado de

recolher abelhas —. até o fim da tarde de

ontem, ninguém apareceu no local.
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Galdeano

perde ação

em Botafogo
O juiz Marco Aurélio Belizz1

Oliveira, da 22a Vara Cível, julgou
ontem improcendente a ação in-

denizatória movida pelo empresa-:

rio Antônio Sanchez Galdeano

contra a Alma (Associação de.

Moradores e Amigos da Laura

Muller e Adjacências). Galdeano)

havia conseguido uma liminar

tornando indisponíveis os aparta-

mentos de três representantes da

Alma, como indenização aos da?

nos econômicos causados pelo-
bloqueio de empreendimentos eir?

dois lotes da Rua Lauro Muller*

em Botafogo.

O autor do polêmico projeti.
de construção de prédios no Mor-.;

ro Dois Irmãos quer erguer dois

edifícios de 22 andares numa areai

de 1,3 mil metros quadrados da)

rua. Segundo o advogado da Al-s

ma. Júlio Zimerman, ele lenta ob-

ter licenças para a construção des-

de 1983 — a prefeitura vinha ne-'

gando por estar fora do gabarito-
municipal. Entretanto, em 1991, a'

licença foi concedida.

Para impedir a construção, a

Alma entrou com um mandado

de segurança contra a prefeitura
— que tramita no Superior Tribu-

nal de Justiça. Foi a juíza Maria

da Glória Cuinás de Almeida,

também da 22a Vara Cível, quem
concedeu em março a liminar que.
tornou indisponíveis os aparta-

mentos das ex-presidente da Alma

Vilma Lima. do cx-vice-presiden-

te Márcio Mello c da tesoureira,

Júnia Bastos, que ficaram confis-

cados até julho, quando a liminar;

foi derrubada.

Oliveira afirmou na sentença!

que a associação nào cometeu ato i

ilícito ao impedir a construção.;

Ele lembrou que as associações!

têm representatividade para res-j

ponder aos interesses da comuni- i

dade. E acrescentou que os asso- j
ciados não podem ser confundi-!

dos com a entidade a que perteh-
ce m, e por i s s o nà o s à o

processados como pessoas físicas."
"A 

Justiça reafirmou o direito;

do cidadão de impetrar ações co-'

letivas através de associações.!'

Uma vitória de Galdeano iria in-

timidar todas as entidades", co-!

memorou o presidente da Alma,''

Abílio Tovini. Além da cassação;'

Galdeano terá que pagar as custai

processuais, honorários advocatk

cios e 10% sob o valor da causa-
— estipulada em CRS 100 mil em

agosto de 1993 —atualizados. Ele]

vai recorrer da decisão. I

obra em rios

da Baixada
A Superintendência Estadual!

de Rios e Lagoas (Seria) está in-;

vestindo RS 14 milhões na recui

peraçào da bacia dos rios Iguaçu

e Bota. na Baixada Fluminense;:

Eles serão canalizados com con-jj

creto e dragagem.

Para facilitar a vazão, o Rioi

Machambomba, principal afluen-:

te da bacia, terá suas antigas pon~
tes substituídas e sofrerá um alar-;

gamento de 2,34 metros em ai-

guns trechos. Estas medidas serão

tomadas para evitar enchentes em

Nova Iguaçu e em Belford Roxo.
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JShow <Je 'Romário' em Piratininga
¦ Técnicos demoram a capturar
um filhote de lobo-marinho

-que nadou sete mil quilômetros
" 

l-ÁBIO VARSANO

O 

litoral do Rio recebeu ontem visitas inesperadas:
dois lobos-marinhos, que nadaram mais de sete

mil quilômetros do sul da Argentina até a costa flumi-

nense. Um deles, recolhido em Maricá, morreu quando
era levado para o Zoológico. O outro, pequeno, ágil e

muito esperto, deu uma canseira nos funcionários da

Fundação Rio-Zôo encarregados de resgatá-lo na Praia
r"de Piratininga. Mesmo exausto, ele conseguiu driblar os

técnicos, nadando de uma ponta a outra da praia até ser

apanhado, o que lhe valeu o apelido de Romário.

Logo que amanheceu ele já estava lá — descansando

c tomando sol em cima da Pedra da Baleia. Pescadores

mais curiosos chegaram perto e notaram que o Arctlwes-

lundus austrais (nome científico) estava debilitado. Mas

não a ponto de dispensar peixes fresquinhos, levados

pelos próprios pescadores. Um pouco mais tarde, quan-
do os banhistas começaram a chegar, ele ficou agitado,"" 
possivelmente incomodado com a súbita fama. As lOh,

era a atração da praia.
Reação — Os surfistas Nei Malheiros. 15 anos, e

Jorge Luis Araújo, 17, nadaram cerca de cem metros

para se aproximar da pedra onde estava o lobo-mari-

nho. E chegaram muito perto. Somente quando tenta-

ram tocá-lo é que enfrentaram reação. 
"Ele 

deu um

ronco que nos assustou", contou Nei. Paulo Roberto

Monteiro, 45, não teve tanta coragem, mas acompanhou

a operação resgate. 
"Moro 

aqui há 25 anos e nunca tinha

visto esse bicho", disse.

Na primeira tentativa dos técnicos do Zoológico, nas

pedras da extremidade direita da Prainha, o animal
"escapou 

com facilidade: pulou na água e nadou até o
¦lado oposto, onde fica a Pedra da Baleia. Os técnicos do

Zôo montaram então uma estratégia mais eficiente:

enquanto três homens seguiam pelas pedras, outro o
cercou pelo mar, de barco, armado de um puçá. Às

14h30, após mais de uma hora de correria, cies consegui-

:.";'ram capturar o bicho.

Cansaço — O presidente da Fundação Rio-Zôo,
¦Maurício Lobo, confirmou que o bicho estava cansado:

'."Romário 
está mesmo muito debilitado e corre graves'.riscos. 

Vamos nos esforçar bastante para mantê-lo vivo.
• mas será difícil", adiantou. O filhote terá uma dieta
"reforçada: sardinha recheada com sal e vitaminas, lulas e

.~.,peixcs frescos. Com 13 kg e 60 centímetros, Romário

. .ficará num ambiente especialmente construído para bi-
-" chos que vêm do frio e que já serviu de abrigo para

;pingiiins c outros visitantes eventuais, como focas c

elefantes-marinhos.
* Para Maurício Lobo, o ideal é que o jovem Romário

tenha um futuro de Fernando Henrique, o elefante-mari-

nho que vive desde março no Zôo. Apanhado na Praia

da Moreninha, em Paquetá, FH estava com os dias

contados e não comeu por três dias. Hoje. ganha 20

quilos diários de sardinha. O lobo-marinho que apare-

ceu em Maricá não teve a mesma sorte. Ele foi resgatado

horas antes pela mesma equipe que recolheu Romário.

jnas estava tão debilitado que sequer tentou resistir ao"cerco 
dos biólogos. Além disso, ficou horas numa Kom-

"bi, esperando por Romário, e acabou morrendo. Mesmo
"assim 

foi batizado: ganhou o apelido de Real.

Marco Antônio Cavalcanti
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Técnicos da Fundação Rio-Zôo só conseguiram capturar o lobo-marinho usando um puçá quando ele pulou na água

Adriana Lorete

A colinéia surgiu embaixo do sinal da Rio Branco com 7 de Setembro

¦ Abelhas montam
colméia no Centro
e provocam pânico

Um 

enxame de abelhas deixou em pá-
nico comerciantes, camelôs e pedes-

três, no início da tarde de ontem, no Ccn-
tro. Por volta de meio-dia, centenas delas
sobrevoaram a esquina da Avenida Rio
Branco com Rua Sete de Setembro, provo-
cando correria, o que levou muitas lojas a
fecharem parcialmente as portas, temendo

que tivesse sido deflagrada nova guerra
entre ambulantes e autoridades municí-

pais. Segundo populares, que aproveita-
vam a hora do almoço para caminhar, as
abelhas chegaram em nuvem e, em poucos
minutos, construíram uma colmeia sob o
sinal da esquina.

Muitos camelôs da Sete de Setembro,
ao verem o corre-corre, pensaram que a

fiscalização municipal tivesse antecipado a

operação de retirada de ambulantes e reco-

Iheram suas barracas. 
"Quando 

vi o pes-
soai correndo lá na frente imaginei que o

rapa tinha chegado. Aí peguei minhas mer-

cadorias e fiquei pronto pra dar no pé",
disse o camelô Alexandre Villas, de 27

anos, que vende doces e canetas.
Durante toda a tarde, a colmeia conti-

niioii assustando pedestres. Apesar de os

comerciantes telefonarem para a Rio-A-

pias — órgão municipal encarregado de

recolher abelhas —, até o fim da tarde de

ontem, ninguém apareceu no local.
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Galdeano

perde ação

em Botafogo
O juiz Marco Aurélio Belizzi

Oliveira, da 22a Vara Cível, julgou
ontem improcendenle a ação in-

clenizatória movida pelo empresa-

rio Antônio Sanchez Galdeano

contra a Alma (Associação do

Moradores e Amigos da Lauro

Müller e Adjacências). Galdeano

havia conseguido uma liminar

tornando indisponíveis os aparta-

mentos de três representantes da

Alma. como indenização aos da-

nos econômicos causados pelo
bloqueio de empreendimentos cm

dois lotes da Rua Lauro Müller.
cm Botafogo.

O autor do polemico projeto
de construção de prédios no Mor-
ro Dois Irmãos quer erguer dois
edifícios de 22 andares numa área
de 1,3 mil metros quadrados da
rua. Segundo o advogado da Al-
ma. Júlio Zimerman, cie tenta oh-
ter licenças para a construção des-
de 1983 — a prefeitura vinha ne-

gando por estar fora do gabarito
municipal. Entretanto, em 1991. a
licença foi concedida.

Para impedir a construção, a

Alma entrou com um mandado

de segurança contra a prefeitura
— que tramita no Superior Tribu-
nal de Justiça. Foi a juíza Maria
da Glória Cuinás de Almeida,
também da 2? Vara Cível, quem
concedeu em março a liminar que
tornou indisponíveis os aparta-
mentos das ex-presidente da Alma

Vilma Lima. do cx-viec-presiden-
le Márcio Mello e da tesoureira.

Júnia Bastos, que ficaram confis-
cados até julho, quando a liminar
foi derrubada.

Oliveira afirmou na sentença

que a associação não cometeu ato

ilícito ao impedir a construção.

Ele lembrou que as associações
tem representatividade para res-

ponder aos interesses da comuni-

dade. E acrescentou que os asso-

ciados não podem ser confundi-

dos com a entidade a que perten-
cem. e por isso não são

processados como pessoas físicas.
"A 

Justiça reafirmou o direito

do cidadão de impetrar ações co-
letivas através de associações.

Uma vitória de Galdeano iria in-

timidar todas as entidades", eo-

memorou o presidente da Alma,

Abílio Tovini. Além da cassação,

Galdeano terá que pagar as custas

processuais, honorários advocatí-

cios e 10% sob o valor da causa
— estipulada em CRS 100 mil em

agosto de 1993 — atualizados. Ele

vai recorrer da decisão.

MAM firma

acordo com

universidade
O Museu de Arte Moderna

(MAM) e a Universidade Estácio

de Sá assinaram ontem convênio

de colaboração cultural. Além de

estreitar as relações enlre as duas

instituições que se destacam na

divulgação da cultura brasileira, o

convênio permitirá a formação

pioneira de profissionais especia-

lixados na administração do pa-
trimônio artístico brasileiro.

O convênio foi assinado pelo
reitor da Estácio de Sá, Lauro

Rivas Zimmer, e pelo diretor do

MAM João Maurício Araújo Pi-

nho, ontem à noite, na Universi-

dade. no Rio Comprido. O coor-

denador do MAM. Marcus de

Lontra Costa, c dezenas de perso-
nalidades da área da cultural c

professores da universidade parti-
ciparam da solenidade. O convê-

nio começa na prática no dia 16.

com um curso de extensão para
formação de agentes culturais.
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Prefeitura desiste de tirar camelôs das ruas
¦ Subprefeito do Centro marca transferência a camelódromos para semana que vem, depois que César Maia regressar de Moscou:

Diante dos pedidos dos comer-
' 

ciantes, da ameaça dos ambulan-
tes de repetir a baderna de segun-

da-feira e de dificuldades no pia-
nejamento da ação, a prefeitura

' decidiu adiar, pela segunda vez

esta semana, a retirada dos ambu-

latites das principais ruas do Cen-

trio para o camelódromo da Uru-

güaiana, marcada para hoje. Se-

gundo o subprefeito do Centro,

Augusto Ivan de Freitas, a trans-

ferência será feita na próxima se-

mana, em dois dias, sob o coman-

dó do prefeito César Maia, que já
terá regressado de Moscou. Até

lá, a prefeitura pretende organizar

melhor a operação.

üí Vitória dos camelôs, que não
admitem, agora, em hipótese ne-
nhuma, ocupar o camelódromo.
Eles tiveram também aliados im-

portantes nos comerciantes, que
temendo a repetição do tumulto e
conseqüente queda nas vendas às
vésperas do Dia dos Pais, apela-
ram à prefeitura para adiar a ope-

ração para a próxima semana. A

decisão da prefeitura foi tomada

no final da tarde de ontem, em
reunião no Centro Administrati-
vo com a presença do prefeito em
exercício, Sami Jorge, do subpre-

feito Augusto Ivan, do coordena-

dor de Fiscalização, Ruy César

Miranda, e de representantes da

Associação de Ambulantes do

Centro. A associação alegou que
não conseguiu distribuir' a tempo

as senhas para ocupação do terre-

no dos camelôs cadastrados.

Pressão — O que mais pe-
sou, no entanto, foi a pressão do
comércio. Antes do início da reu-
nião, Sami Jorge já tinha recebido
apelos do Clube dos Diretores
Lojistas, da Federação do Comer-
cio e da Sociedade dos Amigos da
Rua da Carioca (Sarca), que este-
ve reunida pela manhã para dis-
cutir o assunto. O próprio gover-
nador Nilo Batista, segundo Sami
Jorge, sugeriu que a operação fos-
se feita no sábado, mas os repre-
sentantes da prefeitura optaram

pela próxima semana. César
Maia, que dera carta-branca a
seus assessores, definirá a data da
retirada dos camelôs.

11 Para o subprefeito do Centro,
o,recuo da prefeitura não significa

perda de autoridade. 
"A 

prefeitu-
ia tem dado sinais de autoridade.
Ela organizou os ambulantes em
vários bairros. O caso do Centro
foi grave e é evidente que tem que
ser revisto. Não prevíamos o con-
fronto, porque havia negociações
com os próprios ambulantes. Não

podemos entrar em operação
amanhã sem organização", argu-
mentou Augusto Ivan. Ficou

acertado que a prefeitura é quem
vai conduzir a distribuição de se-
nhas. No final de semana, prova-
velmente no domingo, os 1.422
camelôs cadastrados irão ao Sam-
bódromo para acompanhar o sor-
teio que a prefeitura fará para
distribuir 1.482 pontos disponí-
veis no camelódromo da Uru-

guaiana.

Sorteio — A idéia, após o

sorteio das senhas, é liberar o

Centro dos camelôs em dois dias.

No primeiro, sairiam os ambulan-

tes que ocupam áreas entre as

avenidas Passos, Presidente Var-

gas, Rio Branco, Chile, o Largo

da Carioca e a Rua da Carioca..

Os demais, no dia seguinte. Os

ambulantes comemoraram a deci-

são da prefeitura como uma con-

quista. Eles estavam prontos para
repetir a baderna de segunda-feira

e já tinham, inclusive definido a

estratégia de ação: divididos em

grupos, seguiriam simultânea-

mente para as principais vias de

trânsito fazendo protestos. A am-

bulante Elizabeth Vieira dos San-

tos, de 17 anos — uma das líderes

da baderna —, fazia ameaças on-

tem. 
"Se 

não nos deixarem traba-

lhar, iremos para as ruas", afir-

mava.

Já o comércio, embora tenha

conseguido seu objetivo e recupe-

rado parte do movimento ontem,

reagiu com frieza. Se houvesse, de

fato, a retirada, os comerciantes

iriam se limitar a fechar as portas.
Na avaliação dos comerciantes,

tudo pode ser perdido se houver

um novo tumulto. 
"As 

pessoas
vão ter medo de aparecer aqui. A

prefeitura precisa ter bom senso.

Se eles esperaram 12 anos para
retirar os camelôs, podem adiar
isso por alguns dias", disse Gil-

berto Motta, dono da loja Cinta
Moderna. 

"Fazer 
isto é um mal-

dade conosco, que pagamos im-

postos", desabafou Leila Ventu-
ra, proprietária da loja Guitarra

de Prata.

Ontem foi mais um dia tenso
no Centro. A maioria das lojas

permaneceu com as portas semi-

abertas, prontas para fecharem
em caso de tumulto. O clima de
véspera de guerra contagiou am-
bulantes, comerciantes e vendedo-
res das lojas localizadas nas ruas
transformadas em campo de bata-
lha na segunda-feira. Segundo a

gerente da butique Modamania
da Rua Sete de Setembro — ape-
drejada no confusão de segunda-
feira —, Solange Sampaio, as bar-
ras de ferro das portas vão ficar
na entrada até que se elimine, de
vez, a possibilidade de um novo
tumulto.

Samuel Martins1

*' fl :.' < .dik. ; _-t.-_---?".Wt. 8__M1 Mi.
Em reunião de manhã no Bar Luiz, na Rua da Carioca, comerciantes da Sarca decidiram pressionar a prefeitura a adiar remoção dos ambulantes 
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ARRECADAÇÃO DO ICMS EM CR$ A riqueza do comércio

Região Fiscal melo acumulado* posição no i§

ranking" ||

Tijuca 37.245.587.765,00 95.546.960.000,00 1o lugar |

Centro 41.384.856.359,00 83.091.913.000,00 2° lugar i

São Cristóvão 22.452.242.955,00 57.525.321.000,00 3o lugar §

Irajá 21.916.597.104,00 57.115.675.000,00 4° lugar ií

Jacarepaguá 18.168.346.787,00 50.620.521.000,00 5° lugar a

Bonsucesso 16.018.750.338,00 38.611.920.000,00 6o lugar 
|

Méier 13.327.690.061,00 36.724.211.000,00 7° lugar !;:{

Campo Grande 10.975.975.695,00 34.823.876.000,00 8° lugar Z:

Penha 8.232.551.620,00 22.724.967.000,00 9o lugar 1

OBS: 
* 

de janeiro a maio de 1994 ||
" 

na capital _ 
_ 

i§
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Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Finanças

O alvo da baderna dos camelôs
é a fonte geradora de 8,74% da

arrecadação do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Ser-

viços (ICMS) em todo o estado. O

comércio do Centro do Rio, de

acordo com levantamento da se-

cretaria de Economia e Finanças,

repassou ao estado nada menos

que CRS 41,3 bilhões de ICMS

em maio passado — o que ultra-

passa em muito, por exemplo, a
contribuição de Copacabana

(0,83% da arrecadação) e de cida-

des como Volta Redonda

(2,93%), Niterói (2,4%), Petrópo-

lis (1,03%) c Campos (0,83%).

Só nos cinco primeiros meses
do ano, a arrecadação de ICMS
no Centro ultrapassou CRS 83
bilhões, perdendo apenas para o
comércio da Tijuca (CRS 95.5 bi-
lhões). Reunindo cerca de 3.500
lojas, o mais tradicional pólo co-
mercial do Rio gera mais de 20
mil empregos diretos e é ainda
uma das maiores fontes do Pro-

duto Interno Bruto (PIB) do esta-

do, que totaliza USS 54 bilhões

anuais. 
"Atualmente, 

o comércio
varejista e atacadista representam

20% do PIB anual do estado, algo

em torno de USS 12 bilhões. Em

parte, essa marca deve-se às ven-

das no Centro", afirma o presi-
dente da Associação Comercial,

Humberto Mota.

Além de enfrentar a concor-'
rência ilegal dos camelôs, os co-j
merciantes do Centro transferem:
em média 30% de suas receitas1
brutas para o estado, através de
tributos e contas para manter seus,
estabelecimentos. Em alguns ca-
sos, de acordo com o tipo de ne-1

gócio. o número de impostos e'
encargos municipais, estaduais c<
federais chega a 57. 

"Dá 
vontade

de ir embora daqui. Nós nos sub-'

metemos a todos esses gastos para!
viver como na época de Al Capo-i
ne. com provocações e agressões a'
toda hora", indigna-se o comer-;

ciante Antônio José Peniche, 38,
anos. dono da cadeia de lojas Ma-1
Ia Amada, com filiais no Centro.

Alguns impostos sào repassa-,
dos ao comércio pela indústria ei

pagos indiretamente pelo comer-1
cio. Em contrapartida, o camelô

não paga absolutamente nada e

alguns ainda fazem ligações clan-1

destinas nos postes. Segundo Git-,
berto Motta, dono das lojas Cinta

Moderna, a decadência do comer-

cio fluminense salta aos olhos. Ele;

lembra que os impostos incidem

do mesmo modo em outros esta-'

dos, mas a crise social e a insegu-,

rança da cidade têm sido um en-;

cargo pesado. 
"Tenho 

alguns

amigos que resolveram investir,

em São Paulo e visitar o Rio nos

fins de semana", disse.

Itamar envia ministro à reunião do Viva Rio
RICARDO MIRANDA

• BRASÍLIA —Por determinação
do presidente Itamar Franco, o
ministro da Justiça, Alexandre
Dupeyrat, deverá participar hoje,

como representante do governo,
da reunião do movimento Viva

Rio, no Hotel Othon Palace, que
estuda propostas para o combate

à' violência no Rio. O primeiro
compromisso do ministro, no en-

tanto, será com o governador do

Rio, Nilo Batista, quando levará
um recado do presidente: a parti-
cipaçào do governo federal no

movimento, se vier a ser pedida,
se dará sempre em conjunto e com

o aval do governo estadual. 
"O

governo federal não quer atrope-

lar ninguém. O presidente quer

que fique bem claro que não se

trata de intervenção no Rio", avi-

sou ontem Denise Paiva, secreta-

ria especial da Presidência.

As Forças Armadas, segundo
ela, podem colaborar em uma
ação contra o crime no Rio, em
conjunto com a Polícia Federal e a
Secretaria de Receita Federal. De-
nise Paiva, que participou na se-
mana passada, junto com o presi-
dente, de um encontro com repre-
sentantes do movimento, disse que
o presidente não prometeu, no en-
tanto, a participação dos coman-
dantes militares do Leste no en-
contro de hoje. 

"Eu 
ouvi o presi-

dente dizer que o ministro Alexan-

dre iria e que ele se responsabiliza-

ria pela participação das Forças
Armadas na discussão. Eu não en-

tendi que os militares estariam na
reunião", explicou Denise.

' "O 
presidente determinou ao

ministro da Jurtiça que seja seu

representante, e do governo, na

reunião, ouvindo e trazendo para
ele todas as propostas debatidas",

disse o porta-voz da Presidência,

Fernando Costa. 
"O 

presidente

quer ouvir e atender as propostas,
fazendo tudo o que puder para
ajudar o Rio", completou.

O projeto do Viva Rio prevê a

participação de Exército, Mari-

nha e Aeronáutica no patrulha-
mento das divisas aéreas, terres-

três e marítimas do estado. Se-

gundo o coordenador do movi-

mento, Rubem César Fernandes,
Itamar havia dito que determina-

ria aos ministros militares a mobi-
lização das Forças Armadas no

combate à violência no Rio, ga-
rantindo sua presença na reunião

de hoje, o que não foi confirmado

pelo Palácio do Planalto. Em ne-

nhum momento, segundo infor-

maram ontem fontes do governo,
o presidente teria assegurado a

presença de chefes militares ou

seus representantes na reunião.

? Cerca de 200 amigos e paren-
tes do zelador da Fundação Oswal-

do Cruz Jorge Antônio Careli, 30

anos, realizaram ontem um ato pú-
blico por um ano de seu desapareci-

mento, na sede da entidade, onde
foi inaugurada uma exposição de

fotografias do JORNAL DO

BRASIL com a violência como te-

ma. Representantes de diversas en-

tidades, como o Grupo Tortura

Nunca Mais, o presidente da Fio-

cruz, Carlos Moreno, e o sociólogo

Herbert de Souza, o Betinho, criti-

caram a absolvição dos 23 policiais
da Delegacia Anti-Sequestro

(DAS) — acusados de terem assas-

sinado Careli.

Adriana Caldas
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Rubem César, que se reuniu com o cardeal, disse que a PM e a Guarda Municipal vão ajudar o projeto, fazem

Dom Eugênio lidera romaria a Aparecida pela paz
O Viva Rio obteve ontem mais

um aliado importante na luta pela
paz. O cardeal Eugênio Sales pro-
meteu 

"apoio 
integral" e já organi-

za um evento que promete marcar a

história do movimento: nos dias 27

e 28, ele vai.liderar uma romaria a

Aparecida do Norte onde pedirá a

Nossa Senhora que ajude o Viva

Rio a alcançar seus objetivos. Além

disso, por determinação de dom

Eugênio, serão promovidas, em to-

das as paróquias, vigílias e novenas,

com toques de sinos, em nome da

luta contra a violência. /•

O cardeal já designou um bispo

para acompanhar as reuniões e

apoiou o projeto de policiamento
comunitário em Copacabana, que
será implantado na próxima sema-

na, com a participação das paro-

quias do bairro. Após reunião on-

tem com dom Eugênio, o coordena-

dor do Viva Rio, Rubem César Fer-

nandes, disse que o programa
contará com ajuda da PM e da

Guarda Municipal, responsáveis pe-
Io policiamento dos quarteirões. A

comunidade vai eleger voluntários

para acompanhar o trabalho dos

policiais. Copacabana será dividida

em seis áreas, onde serão instaladas

urnas para recolhimento de denún-

cias, reclamações e sugestões, a se-

rem encaminhadas às autoridades.
"O 

comandante geral da PM,

Nazareth Cerqueira. é um entusias-

ta do projeto, que será anunciado

oficialmente dentro de uma igreja

para que comece e termine com

uma prece. Precisamos acabar com

este abismo de desconfiança que há

entre cidadãos e responsáveis pela
segurança", afirmou Rubem César.

Se o resultado for positivo, o proje-,
to será implantado em outros bair-
ros.

Nos últimos 30 dias, após o as-
sassinato de Sérgio Travassos de Fi-

gueiredo, aos 21 anos, no Leblon, a'
Ação da Cidadania contra a Violên-
cia — movimento criado pela irmã
dele, Solange — já promoveu três!
caminhadas, distribuiu manifestos e,
transformou a casa da família num

QG contra a violência. Na manhã

de ontem, uma missa reuniu, na

Ilha do Fundão. 500 pessoas que
rezaram em memória de Séreio.
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Prefeitura desiste de tirar camelôs das ruas
;

¦ Subprefeito do Centro marca transferência a camelódromos para semana que vem, depois que César Maia regressar de Moscou
Diante dps pedidos dos comer-

çiajites, da ameaça dos ambulan-

tes. de repetir a baderna de segun-

da^feira e de dificuldades no pia-
nejamento da ação, a prefeitura

decidiu adiar, pela segunda vez

e&ta semana, a retirada dos ambu-

lentes das principais ruas do Cen-
tjft para o camelódromo da Uru-

guaiana, marcada para hoje. Se-

gj^ido o subprefeito do Centro,

augusto Ivan de Freitas, a trans-

Cerência será feita na próxima se-

mana, em dois dias, sob o coman-
do, do prefeito César Maia, que já

tçrá regressado de Moscou. Até

lá, a prefeitura pretende organizar

melhor a operação.

.,jrVitória dos camelôs, que não

afjpiitem, agora, em hipótese ne-

nhuma, ocupar o camelódromo.

pies tiveram também aliados im-

portantes nos comerciantes, que
temendo a repetição do tumulto e

conseqüente queda nas vendas às

vésperas do Dia dos Pais, apela-

ram à prefeitura para adiar a ope-

ração para a próxima semana. A

decisão da prefeitura foi tomada

no final da tarde de ontem, em

reunião no Centro Administrati-

vo com a presença do prefeito em

exercício, Sami Jorge, do subpre-

feito Augusto Ivan, do coordena-

dor de Fiscalização, Ruy César

Miranda, e de representantes da

Associação de Ambulantes do

Centro. A associação alegou que
não conseguiu distribuir a tempo

as senhas para ocupação do terre-

no dos camelôs cadastrados.

Pressão — O que mais pe-
sou, no entanto, foi a pressão do
comércio. Antes do início da reu-

nião, Sami Jorge já tinha recebido

apelos do Clube dos Diretores
Lojistas, da Federação do Comer-
cio e da Sociedade dos Amigos da
Rua da Carioca (Sarca), que este-
ve reunida pela manhã para dis-
cutir o assunto. O próprio gover-
nador Nilo Batista, segundo Sami
Jorge, sugeriu que a operação fos-
se feita no sábado, mas os repre-
sentantes da prefeitura optaram

pela próxima semana. César
Maia, que dera carta-branca a
seus assessores, definirá a data da
retirada dos camelôs.

Para o subprefeito do Centro,

o recuo da prefeitura não significa

perda de autoridade. 
"A 

prefeitu-
ra tem dado sinais de autoridade.

Ela organizou os ambulantes em
vários bairros. O caso do Centro
foi grave e é evidente que tem que
ser revisto. Não prevíamos o con-

fronto, porque havia negociações
com os próprios ambulantes. Não

podemos entrar em operação

amanhã sem organização", argu-
mentou Augusto Ivan. Ficou

acertado que a prefeitura é quem
vai conduzir a distribuição de se-
nhas. No final de semana, prova-
velmente no domingo, os 1.422
camelôs cadastrados irão ao Sam-
bódromo para acompanhar o sor-
teio que a prefeitura fará para
distribuir 1.482 pontos disponí-
veis no camelódromo da Uru-

guaiana.

Sorteio — A idéia, após o

sorteio das senhas, é liberar o

Centro dos camelôs em dois dias.

No primeiro, sairiam os ambulan-

tes que ocupam áreas entre as

avenidas Passos, Presidente Var-

gas, Rio Branco, Chile, o Largo

da Carioca e a Rua da Carioca..

Os demais, no dia seguinte. Os
ambulantes comemoraram a deci-

são da prefeitura como uma con-

quista. Eles estavam prontos para
repetir a baderna de segunda-feira

e já tinham, inclusive definido a
estratégia de ação: divididos em

grupos, seguiriam simultânea-
mente para as principais vias de

trânsito fazendo protestos. A am-

bulante Elizabeth Vieira dos San-

tos, de 17 anos — uma das líderes

da baderna —, fazia ameaças on-

tem. 
"Se não nos deixarem traba-

lhar, iremos para as ruas", afir-
mava.

Já o comércio, embora tenha
conseguido seu objetivo e recupe-
rado parte do movimento ontem,
reagiu com frieza. Se houvesse, de
fato, a retirada, os comerciantes
iriam se limitar a fechar as portas.
Na avaliação dos comerciantes,
tudo pode ser perdido se houver
um novo tumulto. 

"As 
pessoas

vão ter medo de aparecer aqui. A

prefeitura precisa ter bom senso.
Se eles esperaram 12 anos para
retirar os camelôs, podem adiar
isso por alguns dias", disse Gil-
berto Motta, dono da loja Cinta
Moderna. "Fazer 

isto é um mal-
dade conosco, que pagamos im-

postos", desabafou Leila Ventu-
ra, proprietária da loja Guitarra
de Prata.

Ontem foi mais um dia tenso
no Centro. A maioria das lojas

permaneceu com as portas semi-
abertas, prontas para fecharem
em caso de tumulto. O clima de
véspera de guerra contagiou am-
bulantes, comerciantes e vendedo-
res das lojas localizadas nas ruas
transformadas em campo de bata-
lha na segunda-feira. Segundo a

gerente da butique Modamania
da Rua Sete de Setembro — ape-
drejada no confusão de segunda-
feira —, Solange Sampaio, as bar-
ras de ferro das portas vão ficar
na entrada até que se elimine, de
vez, a possibilidade de um novo
tumulto.

Samuel Martins
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Em reunião de manhã no Bar Luiz, na Rua da Carioca, comerciantes da Sarca decidiram pressionar a

ARRECADAÇÃO DO ICMS EM CR$ A riqueza do comércio
Região Fiscal posição no ji;

ranking" §

i Tijuca 37.245.587.765,00 95.546.960.000,00 1o lugar 1
i Centro 41.384.856.359,00 83.091.913.000,00 2o lugar I

j São Cristóvão 22.452.242.955,00 57.525.321.000,00 3o lugar 1
: traja 21.916.597.104,00 57.115.675.000,00 4o lugar 1
I Jacarepaguá 18.168.346.787,00 50.620.521.000,00 5o lugar |
; Bonsucesso 16.018.750.338,00 38.611.920.000,00 6° lugar ;:

j Méier 13.327.690.061,00 36.724.211.000,00 7° lugar i:

! Campo Grande 10.975.975.695,00 34.823.876.000,00 8o lugar ü

Penha 8.232.551.620,00 22.724.967.000,00 9o lugar I;

* de janeiro a maio de 1994
*' 

na capital

Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Finanças

O alvo da baderna dos camelôs

é a fonte geradora de 8,74% da

arrecadação do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) em todo o estado. O

comércio do Centro do Rio, de

acordo com levantamento da se-
cretaria de Economia c Finanças,

repassou ao estado nada menos

que CRS 41.3 bilhões de ICMS

em maio passado 
— o que ultra-

passa em muito, por exemplo, a
contribuição de Copacabana

(0,83% da arrecadação) e de cida-

des como Volta Redonda

(2,93%), Niterói (2,4%), Petrópo-

lis (1,03%) e Campos (0,83%).

Só nos cinco primeiros meses
do ano, a arrecadação de ICMS
no Centro ultrapassou CRS 83
bilhões, perdendo apenas para o
comércio da Tijuca (CRS 95,5 bi-
lhões). Reunindo cerca de 3.500
lojas, o mais tradicional pólo co-
mercial do Rio gera mais de 20
mil empregos diretos e é ainda
uma das maiores fontes do Pro-

duto Interno Bruto (PIB) do esta-

do, que totaliza US$ 54 bilhões

anuais. 
"Atualmente, 

o comércio

varejista e atacadista representam

20% do PIB anual do estado, algo

em torno de US$ 12 bilhões. Em

parte, essa marca deve-se às ven-

das no Centro", afirma o presi-
dente da Associação Comercial,

Humberto Mota.

Além de enfrentar a concor-,

rência ilegal dos camelôs, os co-

merciantes do Centro transferem1

em média 30% de suas receitas

brutas para o estado, através de

tributos e contas para manter seus

estabelecimentos. Em alguns ca-1

sos, de acordo com o tipo de ne-!

góeio. o número de impostos ü
encargos municipais, estaduais c'

federais chega a 57. 
"Dá 

vontade!

de ir embora daqui. Nós nos sub-j

metemos a todos esses gastos para
viver como na época de Al Capo-'

ne, com provocações e agressões a
toda hora", indigna-se o comer-

ciante Antônio José Peniche, 381

anos. dono da cadeia de lojas Ma-;

Ia Amada, com filiais no Centro. 
'

Alguns impostos são repassa-'

dos ao comércio pela indústria c;

pagos indiretamente pelo comer-

cio. Em contrapartida, o camelô

não paga absolutamente nada e

alguns ainda fazem ligações clan-j

destinas nos postes. Segundo Gil-.

berto Motta, dono das lojas Cinta

Moderna, a decadência do comer-

cio fluminense salta aos olhos. Ele

lembra que os impostos incidem

do mesmo modo cm outros esta-|

dos, mas a crise social e a insegiw

rança da cidade têm sido um en-;

cargo pesado. 
"Tenho 

alguns,

amigos que resolveram investir

cm São Paulo e visitar o Rio nos

fins de semana", disse.

Nilo assume luta do Viva Rio contra violência
i Diante da indecisão do gover-

no federal em apoiar o plano do

Viva Rio de combate à violência

no estado, os integrantes do mo-

vimento conquistaram ontem o

apoio da única pessoa que pode
viabilizar a participação militar

na segurança pública do Rio: o

governador. Nilo Batista assumiu

o.comando do plano de emergên-

oiíi contra o crime organizado e,

somente após uma conversa hoje

com o ministro da Justiça Alexan-

dre Dupeyrat, deve anunciar a da-

ta de uma nova reunião — 
pro-

ppsta pelo Viva Rio — com repre-

sentantes das Forças Armadas,

Polícia Federal, Receita Federal,

pjblícias Civil e Militar, e Guarda
Municipal.

0 Depois de três horas de encon-
tiro com o governador no Palácio

Guanabara chegou-se ao acordo,

que resolve um impasse criado

còm a demora do presidente Ita-

mar Franco em comunicar aos

comandos regionais militares sua

decisão — anunciada semana pas-
siída — de apoiar o plano do Viva

Rio. A resistência de Nilo Batista

ern participar da execução do pia-
iío devia-se à discordância de ai-

guns pontos do documento União

das forças do Rio, que prega uma

ação urgente contra a 
"escalada

vertiginosa da violência no esta-

dó". Nilo nega que haja tal esca-

lada.
-;: 

Essa discussão foi deixada de

lado na reunião de ontem: os inte-

grantes do Viva Rio aceitaram

aguardar um exame dos números
sobre a violência no Rio por téc-
nicos de várias instituições e cede-
ram em relação à data da reunião
com o ministro da Justiça, marca-
da para hoje. Embora o presiden-
te Itamar tenha autorizado o

comparecimento de Dupeyrat ao
encontro marcado para hoje pelo
Viva Rio, Rubem César concor-
dou com Nilo em escolher nova
data 

"já 
que essa reunião é funda-

mental para a implantação do

plano e não houve tempo sufi-
ciente para organizá-la".

Em troca, o Viva Rio espera

que o governador acione as forças
federais, o que pela Constituição
só ele pode fazer. Na semana pas-
sada, os integrantes do Viva Rio
saíram do Palácio do Planalto
apenas com a promessa do presi-
dente de que autorizaria a partici-
pação de representantes cias For-

ças Armadas na reunião de hoje.
Itamar recuou para não melindrar
o governo estadual.

A união do Viva Rio com o

governo do estado, porém, era de-
fendida pelos integrantes do mo-
vimento desde o início do ano,

quando começaram a desenvolver
um plano para conter a violência
na cidade. Nilo, porém, manteve-
se afastado das discussões, embo-
ra tivesse um representante nas
reuniões: o secretário de Justiça
Arthur Lavigne. 

"Não 
se pode

sugerir nenhuma forma escondida
de intervenção federal", afirmou
Rubem César, referindo-se à
união de forças federais e esta-
duais contra a violência. "O 

go-
vernador é a pessoa chave para
que esse plano possa se tornar
realidade. Deixa de ser a proposta
de um movimento social para ser
assumida pelo próprio governo",
avaliou. Da reunião com Nilo,

participaram o comandante-geral
da PM, coronel Nazareth Cer-

queira, o secretário de Polícia Ci-
vil, Mário Covas, e seis integran-
tes do Viva Rio.
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Vera Lúcia e Rubem César, que se reuniram com o cardeal, contaram que a PM e a Guarda Municipal vão fazer o policiamento de Copacabana

Dom Eugênio lidera romaria a Aparecida pela paz
O Viva Rio obteve ontem mais

um aliado importante na luta pela
paz. O cardeal Eugênio Sales pro-
meteu 

"apoio 
integral" e já organi-

za um evento que promete marcar a
história do movimento: nos dias 27

e 28, ele vai liderar uma romaria a

Aparecida do Norte onde pedirá a

Nossa Senhora que ajude o Viva

Rio a alcançar seus objetivos. Além

disso, por determinação de dom

Eugênio, serão promovidas, em to-

das as paróquias, vigílias e novenas,

com toques de sinos, em nome da

luta contra a violência. i.

O cardeal já designou um bispo

para acompanhar as reuniões e
apoiou o projeto de policiamento
comunitário em Copacabana, que
será implantado na próxima sema-
na, com a participação das paro-
quias do bairro. Após reunião on-

tem com dom Eugênio, o coordena-

dor do Viva Rio, Rubem César Fer-

nandes, disse que o programa
contará com ajuda da PM e da

Guarda Municipal, responsáveis pe-
Io policiamento dos quarteirões. A

comunidade vai eleger voluntários

para acompanhar o trabajho dos

policiais. Copacabana será dividida

em seis áreas, onde serão instaladas

urnas para recolhimento de denún-

cias, reclamações e sugestões, a se-

rem encaminhadas às autoridades.
"O 

comandante geral da PM,

Nazareth Cerqueira, é um entusias-

ta do projeto, que será anunciado

oficialmente dentro de uma igreja

para que comece e termine com

uma prece. Precisamos acabar com

este abismo de desconfiança que há

entre cidadãos e responsáveis pela
segurança", afirmou Rubem César.

Se o resultado for positivo, o proje-
to será implantado em outros bair-
ros.

Nos últimos 30 dias, após o as-'
sassinato de Sérgio Travassos de Fi-

gueiredo, aos 21 anos, no Leblon, a
Ação da Cidadania contra a Violên-
cia — movimento criado pela irmã
dele, Solange — 

já promoveu três!
caminhadas, distribuiu manifestos e
transformou a casa da família num

QG contra a violência. Na manhã

de ontem, uma missa reuniu, na

Ilha do Fundão. 500 pessoas que
rezaram em memória de Sércio.
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Comemorados: no Gávea
Golf Clube, terça-feira à tarde, os

8 anos de Antônio Paulo Pitanguy,
filho de Gisela Pitanguy e neto do

cirurgião plástico Ivo Pitanguy. O

tema da festa era dinossauros e o

salão foi todo enfeitado por Ma-

ria Helena Machado, artista piás-
tica que faz a decoração das re-

cepções mais elegantes da

sociedade carioca. Para as mães

que compareceram à festa foi ser-

vida champanha de pêssego. Esta-
vam lá:

o avô Pitanguy e a avó Marilu,

que deram de presente um video-

game e a série completa da enci-

clopédia Barsa.
a socialite Bebei Sued com os

filhos.
Márcia e Andréa Braga, filhas

do ex-presidente do Flamengo
Márcio Braga.

Narcisa Tamborindeguy, recém-
chegada da Holanda.

a decoradora Fátima Brizola e o

filho.

Confirmada: para hoje a che-

gada ao Rio do médico argentino

Frederico Benetti. Ele vai apresen-

lar na 10a Jornada Científica In-

ternacional do Pró-Cardíaco a

operação de ponte de safena sem

abertura do peito do paciente.
Trata-se de microcirurgia, já utili-

zada com sucesso em dois pacien-
tes na Argentina. Benetti vai

anunciar amanhã a novidade que
revolucionará a cardiologia no

mundo. Além de diminuir os ris-

cos de infecção e atenuar o pós-o-

peratório, a técnica reduz o tempo

de internação para 24 horas.

JoSo Carlos Horta — 8.11.87 Adriana Lorole

a 

Convidada:
a cantora Marisa

Monte (foto)
para fazer o show
do 2o Prêmio Rio
Sul de Moda. Os

organizadores do

evento, que no

ano passado
trouxeram La
Toya Jackson,
resolveram fazer
desta vez uma

grande
homenagem à

música brasileira.

É o único show

da cantora no

pais antes de

embarcar para
uma turnê no

exterior.
I

^_____________Hi______r____f -

Programado: para hoje,
às 21h, no Circo Voador, o

encontro de todos os integran-

tes da formação original do

conjunto A Cor do Som, que
não tocam juntos há nove

anos. Na apresentação única

para o público carioca será

gravado um disco ao vivo.

AP

HÉ __F^F" _¦

'!»* 
Hk^|| _B^*»if3ÍS__l

Qravoui um piloto com oito
minutos de duração para um pro-
grama de TV a cabo sobre com-

portamento em Nova Iorque, a
modelo e atriz Bety Lago (foto).
Ela morou vários anos na cidade
americana e dá dicas interessantes
sobre moda de rua, estilo das exe-
cutivas, entre outros toques.

Assinado: convênio entre a

Associação Brasileira dalndús-

tria de Hotéis e o Instituto Benja-

min Constant para reativar uma

oficina e dar trabalho aos defi-

cientes visuais atendidos pelo
IBC. A partir de agora, produtos
de perfumaria para os hotéis do

Rio poderão ser feitos no IBC.

MARCADAS

Visitou: a filial de seu restaurante Planet Hollywood em Londres, o ator

Arnold Schwarzenneger, acompanhado de sua mulher, Maria Kennedy

(foto). O casal está na Inglaterra para lançar o filme True lies.

Criticada: pela imprensa do Líba-

no a atriz Brigitte Bardot, por ter

pedido proteção para os animais da-

quele país. 
"Depois 

de duas décadas

de guerra civil, as principais preocu-

pações do país devem ser os proble-
mas humanos, sociais e de saúde",

disse a rádio Voz do Líbano Livre.

Bardot enviou uma carta pedindo
ajuda ao presidente Elias Hrawi.

Restaurado: o

quadro Passagem do

llumaitit, de Vitor

Meireles, pelos técni-

cos do Museu Histó-

rico Nacional. A

enorme tela que retra-

ta o episódio da

Guerra do Paraguai

em que os brasileiros

tomam a fortaleza de .
Humaitá, em feverei-

ro de 1868, foi retira-
da de exposição em
1982. Estava danifica-
da por fungos e a tela
rasgada. A restaura-

çào foi feita durante

cinco meses e o qua-
dro será exposto, a

partir de dezembro,
na sala dedicada à
memória do estado
imperial. O museu já
restaurou duas outras
obras: O iiltimo baile
da ilha fiscal, de Auré-
lio Figueiredo, e O
combate naval do Ria-
chuelo, de Meireles.

Os arquitetos participantes da

versão carioca da Casa Cor 94 se

reúnem segunda-feira no 999 Stu-

dio, na Barra. O encontro aconte-

cera em torno de Sérgio Bernar-

des, que assina o projeto da casa

que sediará a promoção.
O livro Degustação, de Antônio

Carlos Villaça, será lançado ama-

nhã, às 18h, na Casa de Leitura.
Recém-chegado da África do

Sul, onde participou da entrega

do Prêmio Visconde de Cairá, o

professor Mário Henrique Simon-

sen lança hoje, às 18h, no salão

nobre da Fundação Getúlio Var-

gas, seu livro Ensaios analíticos.
O professor Luiz Pinguclli Rosa,

diretor da Coppe/UFRJ se reuni-

rá amanhã com a comunidade

acadêmica para discutir a ausên-
cia de recursos para pesquisas
científicas no orçamento da

União e a proibição a professores
de participar de conferências no

exterior.

AGRADECIMENTO

tANGEVINIERE/ 

SURVIMAR agradecem as manifestações de

pesar e conforto pelo falecimento de seu Diretor, GIL PELLE-

GRINI. e convidam para a missa de 7o dia a ser realizada

sábado, 1 3 de agosto, às 10:30 horas, na Igreja Santa Mônica,

na Rua José Linhares. 96. no Leblon.

AGRADECIMENTO

tA 

família Pellegrini agradece as manifestações de carinho

recebidas por ocasião do falecimento de seu ente querido. GIL

PELLEGRINI. e convida para a missa de 7o dia a ser realizada

sábado. 13 de agosto, às 10:30 horas, na Igreja Santa Môni-

ca, na Rua José Linhares, 96 - Leblon.

VIRGÍLIO ALVES FERREIRA

t 

Vânia Alves Ferreira e Vaninha, Suely Alves
Vieira, Jorge e Alexandre, Luiz Carlos Alves
Ferreira, Vera e Dudu, Felipe e Angela, Fernan-

do, Simone e Diana convidam para a Missa que
será celebrada em memória de seu querido pai,
sogro, avô e bisavô, no dia 15 de agosto, segunda-
feira, às 17:30 horas, na Paróquia de Santa Marga-
rida Maria, Rua Fonte da Saudade s/n°, Lagoa.

COMTE.

ABELARDO COSTA

f
(MISSA DE 1 ANO)

Marildes e Dr' Rita convidam parentes e amigos para a Missa

que farão realizar amanhã, dia 12/08, às 10:00 horas, na

Igreja Santa Mônica, Rua José Linhares - Leblon.

VIRGÍLIO ALVES FERREIRA

tSeus 

irmãos, irmãs, cunhadas e sobrinhos con-

vidam para a Missa que será realizada pela alma

do querido Virgílio, no dia 1 5 de agosto, às

17:30 horas, na Paróquia Santa Margarida Maria,

Rua Fonte da Saudade s/n°, Lagoa.

ARMANDO LENGA
Florinha. Neide, Eurico e Luís Augusto cumprem

o doloroso dever de comunicar o falecimento de

seu idolatrado marido, pai, sogro e avô. O corpo

está sendo velado na Rua Barão de Iguatemi,

363, de onde sairá às 10 horas para o Cemitério

Israelita de Vila Rosaly (novo).
(Pede-se não enviar flores.)

M° GENI RAMALHO DE SOUZA
MISSA 7a DIA

tEIba 

Ramalho e família agradecem as manifesta-

ções de pesar e carinho por ocasião do falecimento

de sua mãe, esposa, avó e sogra: e convidam para a

Missa de 7a Dia a ser celebrada dia 11 de agosto de

1994, ás 18 horas, na igreja de santa Margarida Maria,

na Rua Frei Solano n° 23- Fonte da Saudade- Lagoa.

ADONIRAM ESTEVES

DE ARAÚJO

tCom 

imenso pesar, comunicamos o faleci-

mento de nosso querido Diretor Executivo,

ADONIRAM ESTEVES DE ARAÚJO, um

exemplo de dedicação, profissionalismo e visão

empresarial. Deixa saudades em todos nós e um

vazio que não pode ser preenchido.
Dos seus companheiros da TRAN$EGUR.

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

589-9922
2as. às 5as. feiras, das 8:00 às 19 00 h

Sextas-feiras, das 8:00 às 20.00 h.
Sábados, das 8 00 às 1200 h.

PLANTÃO DIÁRIO

585-4326 e 585-4540
2as. às 6as. feiras, das 8:00 às 21:00h.

Sábados e Penados, das 800 às 14.00 h
Dominaos, das 9.00 às 20:00 h.

JORNAL DO BRASIL

SANTA CASA

SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITÉRIOS

AVISO
Solicitamos o comparecimento dos responsáveis pe-
los sepultamentos TEMPORÁRIOS (Sepulturas rasas,
catacumbas, carneiros) cujos prazos já se encontrem
vencidos, ou as prestações estejam atrasadas conce-
dendo o prazo fatal de 10 dias, além do já em atraso,
nos cemitérios administrados pela Santa Casa: Jacaré-

paguá, Campo Grande, Guaratiba, Inhaúma, Ilha do
Governador, Ricardo de Albuquerque, Irajá, Paquetá,
Piabas, Realengo, São Francisco Xavier (Caju), São
João Batista e Santa Cruz. para que sejam procedidas
as legalizações ou as exumações dos restos mortais, de
acordo com a determinação legal, independente de

qualquer outro aviso.

PROCURE O NOSSO SERVIÇO. AJUDE A MAIOR
OBRA FILANTRÓPICA DO PAÍS, QUE ATENDE A
POPULAÇÃO DA PEDIATRIA À GERIATRIA E SE-
PULTA GRATUITAMENTE OS CARENTES.

A ADMINISTRAÇÃO

TEMPO
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Uma 

frente fria chega ao Sudeste e provoca chuvas à noite. Hoje, o dia.

começa com tempo bom e a temperatura pode chegar a 27 graus nas

serras, 31 graus na Região Lagos e de 33 graus no Grande Rio. Pela madruga-

da, a temperatura cai, com a minima ficando em torno de 6 graus nas serras, 10

graus no litoral Sul e 15 graus na capital. Os ventos permanecem de quadrante

norte, podendo ocorrer rajadas à tarde. A taxa de umidade relativa do ar varja

de 50% a 60%. Segundo o INMET, a frente fria deve passar rapidamente pelo

litoral do Rio, com possibilidade de melhoria do tempo a partir de sábado.

AMERICA DO SUL
nascente 0Bh20min roto,='"''''

Crescente Cheia
14/8a21/8 21/8 a 29/8

Fonte: Observatório
Nacional

Metoosat - Oh (10/8) Uma Ironto fria provoca chuvas

duranle o dia no leste de Santa Catarina, no Paraná, São Paulo o na

maior parto dos estados do Contro-Onste. Ao anoitecer, estão

previstas chuvas também no Rio de Janeiro e no sul e centro'do

Minas Gorais. Pode gear ao amanhecer no Rio Grande do Sul. •"

16h56rnin

baixamar

11h39min

A previsão para hoje na

orla marítima do Rio é de

céu parcialmente nublado

a nublado. Os ventos pas-
sam de nordeste a no-

roeste, com velocidade de

10 a 15 nós. Mar de nor-

deste com ondas de 1 m a

1,5 m, em intervalos de 4

a 5 segundos. A visibilida-

de varia de 4 km a 10 km.

Em Niterói, a temperatura

da água lica em torno

de 21 graus.

Meteosat - ISh (10/8) O tempo llca nublado

maioria dos estados do Norte. No Nordeste, podem ocorror pança-

das do chuva ocasionais no litoral entre o Rio Grande do Nortu o a

Bahia. Temperaturas: 3» a 25" Sul; 6o a 32" Sudeste; 10° a 34»

Contro-Oesto; 12" a 36" Nordeste; e 16" a 35" Norte.

Mangaratiba Própria

Grumarl Própria

Recreio Própria

Barra Próana

Pepino Imprópria

Cidade Condições nw» min
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Manca

llauna
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Biiüos

RiodasOsiras

Fonte; Fundação fsradual do Meio

Ambiente (Soislim de 5W94J
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Presidente Dutra (BR 116)

Operação Tapa-buraco do Km

163 ao Km 208. Acostamento

interditado no Km 298 (SP-RJI.

Rio - Juiz de Fora (BR 040)

Meia pista no Km 12 (RJ-JF)

Mão dupla no Km 51. Faixa da

esquerda impedida do Km 84,

86 e 88 (JF-RJ). Interdição nas

faixos da direita e da esquerda

alternadamonto entre o Km 78

o o Km 81 IJF-RJ) e do Km 91

ao Km 102 (RJ-JF1.

Rio-Santos (BR 101)

Trechos em obras do Km 14 ao

Km 20 e do Km 65 ao Km 76.

Acostamento interditado nos

Kms 32. 44. 52. 69 o 64. Maqui-

nas na pista no Km 69. Tratogo

por variante pavimentada no

Km 90 e 134 Pista com detur-

maçòes nos Kms 36, 150, 183 e

208.

Rlo-Teresopolii(BR11S)

Trânsito normal.

29 2t
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Curitiba
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Tempo bom Novoa 
pola 
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Tempo bom Nèvoa 
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FIA denuncia Benetton de novo
¦ Equipe de Michael Schumacher adulterou o sistema de reabastecimento permitido pela entidade para ganhar tempo nos boxes'
MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

j LONDRES —A Federação Inter-
nacional de Automobilismo (FIA)
descobriu outra trapaça da Benet-
tcjn. A equipe líder do Mundial de
construtores adulterou o sistema de
reabastecimento fornecido pela en-
tidade com o objetivo de apressar a

parada de seus carros nos boxes. Os
engenheiros da Benetton remove-
nlm um dos filtros embutidos no
tijbo de gasolina para acelerar a
ii\jeção de combustível. As vanta-
gens de um pit-stop mais veloz fica-
nlm evidentes logo no GP do Bra-
si), primeira prova da temporada,

quando Michael Schumacher ultra-
passou Ayrton Senna dentro dos
bòxes durante uma operação de
reabastecimento.

i A nova trapaça da Benetton foi
descoberta quando a FIA instaurou
inquérito para apurar as causas do
incêndio no carro do holandês Jos
Verstappen, no GP da Alemanha.
Técnicos da Intertechnique, empre-
sa( qüe fornece as máquinas de rea-
bastecimento para todas as equipes
dâ F 1, perceberam que a válvula
de) combustível não fechou como
dçvia devido a entrada de um "cor-

po estranho" no sistema. A gasoli-
na continuou jorrando sobre o pi-
lqto e seu carro, provocando um
incêndio quase imediato e de enor-
me efeito visual.

O corpo estranho que bloqueou
o fechamento da válvula só entrou
no sistema porque o filtro desenha-
do para evitar este incidente fora
removido. A Benetton feriu o arti-
go 6.5.1 do regulamento técnico e
deverá enviar representante à pró-
xima reunião do Conselho Mundial
da FIA, dia 19 de outubro em Pa-
ris. A lei diz que as equipes devem
usar equipamento padrão em todas
as operações de reabastecimento.

Guerra política — A revela-

ção da manobra ilegal da Benetton
representa o mais recente capítulo
da guerra política entre Max Mos-
ley, presidente da FIA, e Flávio
Briatore, diretor-geral da escuderia.
Mosley não se esqueceu da revolta
comandada por Briatore no GP da
Espanha, quando as equipes obri-

garam a FIA a recuar na aplicação
de seu pacote de regras.

A decisão de adotar regras mais
brandas que Mosley foi obrigado a
tomar deveria ter ficado em segre-
do, só que Briatore rompeu a lei do
silêncio — depois disso a equipe
das cores unidas vem sendo perse-
guida pelas autoridades esportivas
e já foi premiada com multas de
USS 600 mil, a desclassificação do
GP da Inglaterra, o anúncio públi-
co de suas trapaças eletrônicas, a
suspensão de Schumacher por duas
corridas e agora o escândalo do
pit-stop acelerado.

Cario Wrede
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üzando um sistema irregular para apressar as paradas de reabastecimento, ganhando com isso preciosos segundos nos boxes

Itália chega hoje para os amistosos í
A seleção italiana de vôlei mas-

culino, tetracampeã da Liga Mun-
dial e atual campeã mundial, de-
sembarca hoje (5hl0), no Aeropor-
to Internacional do Rio de Janeiro,

para a série de amistosos que reali-
zará contra o Brasil, a partir de
sábado.

Às 8h da delegação viajará para
São Paulo, onde treinará às 18h, no

ginásio da AABB. Para amanhã, o
argentino Júlio Velasco, técnico da
Azzurra, preparou uma programa-
ção ainda mais puxada, com os italia-
nos treinando em dois períodos: das
lOh ao meio-dia e das 18h às 20h.

Ana Carolina Fernandes — 28/07/93

Velasco não dá descanso aos atletas italianos e vai treinar ainda hoje

Ontem, em Barueri (SP), a sele-
ção brasileira treinou em tempo in-
tegral. Foram três horas e meia de
total exigência para a defesa. "Va-

mos mentalizar a jogada de defesa.
Vamos colocar na cabeça que é pre-
ciso estar sempre bem colocado pa-
ra defender", gritava o treinador
José Roberto Guimarães.

O levantador Maurício, que
preocupava a comissão técnica por
estar fortemente gripado, garantiu
que se apresenta hoje na concentra-

ção. De qualquer forma, ele não

jogará o tempo todo no sábado.

Técnico define time que vai ao Grand Prix
ib

M Ana Mozer treinou com desenvoltura na Urca para reforçar o time

O técnico Bernardinho já definiu
as 12 jogadoras da seleção brasilei-
ra de vôlei feminino que disputa o
II Grand Prix, em Jacarta, Indoné-
sia. Fernanda Venturini, Hilma,
Márcia Fu, Ana Flávia, Ana Mo-
ser, Ana Paula, Fofão, Janina, Es-
tefânia, Virna, Ida e Edna se apre-

sentaram ontem na Escola de Edu-
cação Física do Exército, na Urca,
Zona Sul do Rio, onde o time ini-
ciou os treinos para o torneio. O
time viaja sábado e estréia no pró-
ximo dia 19, contra a Holanda.

As atacantes Popó e Patrícia
Cocco ficam em seus clubes, e serão

reintegradas à equipe para o Mim-
dial, em outubro, no Brasil.

As meninas estão treinando em
média seis horas por dia — não há
problemas de contusões. Ana Flá-
via, que estava com tendinite no
joelho, treinou normalmente.

Depois que Bernardinho assu-

miu a seleção, foram conquistados
dois títulos internacionais de gran-
de importância para o voleibol bra- s
sileiro. ambos este ano. O primeiro?
foi em janeiro — o Torneio Inter- g
nacional de Bremen — o Beck's5
Cup, na Alemanha, e o segundo em [
abril — o BVC, na Suíça. I

Much Better
Confirmada a ida do

craque Much Better à Fran-
ça, o treinador João Luis
Maciel vai começar o trei-
namento especial no filho
de Baynoun. Além dos
exercícios em sentido con-
tráríó, o profissional asse-
gura que será feito tudo o

que for preciso para garan-
tir'bòm desempenho do ga-
nháçior do GP Brasil no Ar-
co do Triunfo, em outubro.

Vitória de Mattar
Os tenistas brasileiros Luiz Mat-

tar e Danilo Marcelino classifica-
ram-se ontem para as quartas-de-fí-
nal no Torneio Aberto da Repúbli-
ca, disputado em quadras monta-
das na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília. Luiz Mattar, tenista
brasileiro melhor colocado no ra..-
king mundial (46° lugar), confir-
mou seu favoritismo ao vencer o
venezuelano Juan Carlos Bianchi, e
Marcelino derrotou o argentino
Andres Azingman.

PGA de golfe
Começa hoje, no green do Sou-

thern Hills Country Club, de Tulsa,
EUA, o 76° PGA Championship,
um dos quatro mais importantes
torneios do mundo, integrante do
Grand Slam do golfe. O PGA inicia
com um detalhe importante: cada
um dos outros três torneios teve um
ganhador diferente. O PGA, joga-
do num campo de 6.834 jardas e de
par 70, reúne entre seus 150 partici-
pantes os mais destacados golfistas
do mundo.
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Valdir continua longe do Vasco
¦ Atacante desabafa e faz crítica ao desinteresse da diretoria na renovação do contrato

Sérgio Moraes

A 72 horas da estréia no Cam-

peonato Brasileiro, a diretoria do
Vasco se aproxima de um desagra-
dável rompimento com um de seus

principais jogadores. Tenso por es-
tar negociando desde maio e até
agora não ter renovado contrato, o
artilheiro Valdir fez ontem um de-
sabafo. "O Vasco não valoriza seus

jogadores. Eu ganhava USS 1 mil
mensais e eles me oferecem USS 3
mil. Não dá. Por isso não renovo e
não jogo sem contrato."

Valdir chegou a dizer que ele
não procura mais o vice de futebol
Eurico Miranda. "Até 

porque,
aqui, você marca uma hora e só é
atendido quatro horas depois. Ele
sabe quanto pedi e que pedi o que
valho. Agora você tem é que ir

perguntar a ele (Eurico) se o Valdir
assina ou não", resmungava o arti-
lheiro.

Apesar da situação, Valdir não
se disse arrependido de ter recusado
uma proposta do La Coruiia, feita
há um mês. "Nem isso o Vasco
reconhece. Se eu tiver que ficar seis
meses parado, fico. O que não vou
é renovar pelo que me ofereceram."
A diretoria do Vasco adotou sua
conhecida tática de cozinhar a ne-

gociação, resolvendo os demais
contratos e torcendo muito para
que nova proposta do exterior surja

por Valdir.
Torres — O presidente Antô-

nio Soares Calçada reuniu-se on-
tem com Carlos Alberto Torres, pai
do zagueiro Torres, e acertou a re-
novação do contrato do jogador
até o final do ano. Hoje, Eurico
Miranda deve acertar com Carlos
Germano, Pimentel e Yan, deixan-
do para amanhã o acerto com Wil-
liam. Hoje o time mais provável
para a estréia de domingo, na Fon-
te Nova, contra o Bahia, é Carlos
Germano, Pimentel, Ricardo Ro-
cha, Torres e Bruno Carvalho;
França, Leandro, William e Yan

(Vítor); Jardel e Gian.
O clube entrou com um pedido

de efeito suspensivo às punições a
Jorge Luis e Luisinho (três jogos),
além de França (60 dias) impostas

pelo Tribunal da CBF. Com isso,
os jogadores ganham condições de

jogo. O assunto foi tema de uma

preleção de mais de 40 minutos do
técnico Sebastião Lazaroni, que pe-
diu aos jogadores todo o cuidado
na parte disciplinar durante o Cam-

peonato Brasileiro. Jorge Luis foi
emprestado ontem ao Guarani por
dez meses.
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SÓ DÁ PRESENTE
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(D) treinou entre os titulares na vaga de Yan (E), que espera renovar seu contrato hoje ou amanhã

Zaga, desafio de Pinheiro

para escalar o Fluminense
Triste ironia do destino: a torci-

da do Fluminense, que menospre-
zava Luis Eduardo, está prestes a
sentir saudade do Corisco. Cheio
de dúvidas na cabeça, o técnico
Pinheiro matuta, matuta, e não
consegue encontrar a formação
ideal para a zaga de área — não
sabe quem jogará domingo contra
o Náutico, nas Laranjeiras, na es-
tréia do tricolor no Campeonato
Brasileiro. Márcio Costa e Rau,
dois velhos conhecidos da torcida,
disputam a posição com os nova-
tos Antônio üirlos (ex-América) e
Marcelo (ex-Portuguesa)» contra-
tados por empréstimo até o final
do ano. Muito pouco para um ti-
me que há menos de seis meses
lotava as arquibancadas das La-
ranjeiras prometendo se transfor-

mar novamente na velha máquina.
"Se 

pudesse ter o Mauro Gal;
vão ou o Wilson Gottardc.É
sempre bom ter um zagueiro que
imponha respeito", lamenta Pi-
nheiro, que, sem ilusões, já definiu
o objetivo do Fluminense na pri-
meira fase do campeonato: ficar
entre os quatro primeiros e garan-
rir a classificação para a fase se-

guinte do Brasileiro. "A equipe es-
tá em formação e as pressões serão
fortes", prevê. Ontem, no péssimo
coletivo vencido pelos titulares por
2 a 1, Pinheiro iniciou com Rau e
Márcio Costa, mas só irá escolher
os titulares amanhã. 

"Preciso con-
versar com os quatro antes para
saber como é que eles estão se
sentindo. Ser técnico não é só dis-
tribuir camisa", filosofou.

Para piorar a situação, o meio-
campo Jandir dificilmente terá
condições de jogo. Com dores no
joelho direito, o jogador fez ontem
um exame de ressonância magnéti-
ca que detectou uma pequena le-
são no local. "Acho 

que não vai
dar para jogar", disse. Em seu lu-
gar, Pinheiro deve escalar Márcio
Baby ou Magrão, outro reforço

que veio do Barra Mansa.

Dívida — As explicações para
a falta de ousadia tricolor no
Campeonato Brasileiro estão na
dívida do clube, que hoje beira
USS 1 milhão. Sem o dinheiro da
venda de Ézio, adiada para outu-
bro, a solução encontrada para co-

locar os salários em dia foi pedir
um empréstimo bancário.

Jandir sente (lares no joelho e deve desfalcar o Fluminense na estréia do clube no Campeonato

Rogério

volta ao

Botafogo
O zagueiro Rogério enfim deve-

rá voltar ao time do Botafogo na
estréia da equipe no Campeonato
Brasileiro, domingo, contra o Vi-
tória , no Caio Martins. O joga-
dor, que não atua desde a goleada
de 7 a 1 aplicada pelo Fluminense
no Campeonato Estadual, tem se
destacado nos treinos que estão
sendo realizados no Cefan e o téc-
nico Renato Trindade pretende es-
calá-lo ao lado do capitão Wilson
Gottardo. Com a volta de Rogé-
rio, Márcio Teodoro, recèm-con-
tratado ao Madureira e que vinha
tendo boas atuações, ficará no
banco.

Flamengo não abre

mão de Marquinhos

fe* SÉRGIO |
«, NORONHA ;

O Flamengo está fazendo o

possível para não perder seus prin-
cipais jogadores. A venda de Ro-

gério para o Cruzeiro foi confir-
mada ontem, mas se depender da
diretoria ninguém mais deixa a
Gávea. Ontem, o Palmeiras (que
está contratando Rivaldo) voltou
a fazer carga para contratar o meia
Marquinhos, mas o Flamengo re-
cusou a oferta. 

"Eles 
querem o

Marquinhos de qualquer maneira,
mas não vamos vender. Queremos
manter nosso jogadores", prome-
teu o presidente Luis Augusto Ve-
loso.

No início da noite de ontem, a
diretoria estava reunida na<Jávea

com Gilmar para acertar os últi-
mos detalhes da renovação do
contrato do goleiro tetracampeão.
As negociações estavam bem
adiantadas e Gilmar, que não via-

jou para Ipatinga, deverá se juntar
à delegação hoje em Recife, onde
sábado o Flamengo estréia no
Brasileiro, contra o Sport.

O técnico Carlinhos aguarda
ansioso a reintegração de Gilmar,
considerado imprescindível para o
Campeonato Brasileiro. Sem Ro-

gério e com Marquinhos suspenso

por três jogos, a experiência do

goleiro, de 35 anos, será funda-
mental num time repleto de jovens,
como o do Flamengo.

Jeitinho brasileiro
Depende do jeito. Você

pode obter favores, amores,
dinheiro, atenção e até férias
maiores. Tudo depende do

jeito que você pedir. Romário
está aí mesmo para provar
que o jeito é fundamental.
Prolongou suas férias e en-
trou em confronto público
com seu clube, seu técnico e a
torcida. Outros jogadores ti-
veram suas férias prorroga-
das, até mesmo pelos rígidos
clubes alemães, como Jorgi-
nho e Dunga — só que eles

procuraram seus dirigentes e,
com jeito, conseguiram ficar
mais tempo no Brasil.

Longe de mim querer dar
conselhos, mas acho que Ro-
mário deveria ter procurado
os dirigentes do Barcelona, o
técnico Cruyff e pedir mais
alguns dias de descanso. Seria
uma demonstração de respei-
to e amizade, um jeito de
amenizar as pessoas e a opi-
nião pública.

Seria fácil. Apenas uma

questão de demonstrar que
fora de campo a habilidade é
a mesma de quando ele tem a
bola nos pés.

D
A crise é muito grave. Se

assim não fosse, por que Vas-
co e Fluminense estariam tão
interessados na venda de seus

goleadores, Valdir e Ézio?

Os técnicos dos dois clubes
sabem que não será fácil des-
cobrir substitutos para os
dois. No caso de Valdir a per-
da é mais grave, por envolver

um jogador feito em casa e em

evidente ascensão técnica.

Como negócio puro e sim-

pies não tenho dúvidas de que
os dirigentes do Vasco podem
me provar que a venda de

Valdir é altamente lucrativa e

vai sanar um problema grave
do clube, que não tem dinhei-
ro para renovar dez contratos

e colocar um time em campo

no domingo.

Mas quando é que o clube

terá novamente um goleador
tão jovem e tão bom quanto
Valdir?

D
A Parmalat instituiu o ro-"'"'

dí/.io internacional de joga-'"',
dores. Emprestou Mazinho e
Edilson e já fala em renovar"
com as compras de Rivaldo,'
Lcto e Marquinhos, do Fia-
mengo.

Me impressionam a facili-.::
dade e a velocidade com que
estes negócios são realizados., ,
Nada de procuradores, em-.;-

presários e quaisquer tipos de'-"
intermediários. Tudo direto,"
claro e limpo. -••-

Há quem critique o acordo'
comercial Palmeiras-Parma-'
lat. mas eu me reservo o direi-
to de esperar mais um pouco'"''
para ter uma definição. Uma"
coisa, porém, me entusiasma,

que é a contratação de uni'"
supervisor profissional, queT
tem um salário c dedica seu
tempo integral ao clube.

Tudo passa pelas mãos de^
José Carlos Brunoro, sem a
menor interferência de diri-

gentes amadores. Daí a velo-*. >
cidade das negociações, semi'

pressões ou sentimentalismo.

O Palmeiras vende c em-

presta, mas não tem deixado,
até agora, qualquer lacuna na
saída de seus jogadores.

D
Você se lembra que o go-

Ieiro Tony Meola, da seleção
americana de futebol ia tentar
o futebol de bola oval? Pois
ele já está treinando em seu."'
novo clube, o New York Jets,
na função de kicker, aquela
em que o jogador só entra em

campo para chutar a bola e
fazê-la entrar naquele estra-

nho gol, que na opinião de

um amigo está de cabeça para
baixo.

Por enquanto, ele está ex:

perimentando o material, a

bola e o piso artificial, e pare-
ce que causa boa impressão.

Seu técnico diz que ele tem

concentração, habilidade e,

sobretudo, pernas muito for-

tes.

D
Horário eleitoral: você vê,

você ouve e você não decide. _

São Paulo derrota

até erros do árbitro
SÃO PAULO — Num jogo dra-

mático, marcado pelos erros do
fraco árbitro uruguaio Jorge Nie-
ves — um a favor (marcou pênalti
inexistente), outro contra (deixou
de dar um gol olímpico de Palhi-
nha) —, o São Paulo venceu o
Olímpia do Paraguai, ontem à
tarde, no Morumbi (2 a 1), e vai
fazer a partida de volta Assunção,

quarta-feira, precisando apenas
do empate para disputar a final
da Libertadores.

Apesar do novo esquema táti-
co, com Válber atuando como li-
bero, o São Paulo não jogou bem
e facilitou a atuação dos para-
guaios, tentando inutilmente bo-
las altas sobre a área. Acabou

vencendo pelo talento de Palhi-
nhae Müller.

São Paulo: Zetti, Vítor, Júnior,,
Baiano, Gilmar e André; Válber,
Axel, Doriva e Palhinha; Müller e
Palhinha. Olímpia: Baltaglia, Ça^'"
ceres, Ayala, Ramirez c Suarez.,,

(Castro); Jara, Franco, Sanabria e;
Sotelo; Cardozo e Delvalle (Cam-'"'
pos). Técnico, Gustavo Benitéz.
Árbitro: Jorge Nieves (URU). Pú-
blico: 47.747. Renda: RTr.

148.329,00. Cartões amarelos: V-i- ¦

tor, Sanabria, Ramirez e Axel'.' jj
Gols: no primeiro tempo, Cardo- l
so, aos 12m, e Palhinha, de penal- |
ti, aos 38m; no segundo tempo,.'.

Müller, aos 21 m. : ¦¦¦"

s

PLACAR JB

Copa do Brasil
Final, segundo jogo em Fortaleza
Ceara 0 « I Grêmio (Nlldo)
Grômio campeão e com vaga na Libertadores

Copa dos Campeões

da Europa
Paris S-Gormain (Fra) 3x 0 VAC (Hun)
Steaua (Rom) 4 x 1 Sorvotte (Sui)
Maccabl |lsf| 1 x 1 Salzburg (Aut)
Sparta (Tch) 1 x 0 IFK (Sue)
Avenir (Lux) 1 x 5 Galatasaray (Tur)
AEK (Ore) 2x0 Rangeis (Esc)
Legia (Poli 0 x 1 Hajduk Splll (Cio)
Sllkeborg (Din) 0x0 Dinamo Kiov

Copa da Uefa
Lillestroem 4 x 1 Shakhtar (Ucr)
Hafnartiordur (Isl) I x 0 Linlield (Irt)

Torneio de Cincinnati
(EUA)
S Edbefg (Suo-2) 613. 6/2 H Holm (Sue), A Mons-
dort (Isr) 6/3,6/3 P Kofda (Tctl). i Grabb (Eual 6/3.
672 M. Domm (Tch), J. Grabb |Eua) 6/4. 6/4 M
Wrlandw (Sue), J Couner (Eua-7) 6/4. 6/2 K Flach

(Eua). C, Pwline (Fra) 6/4. 1/6,6/3 J Slark lEual. M.
Sllcn (Ale4) 6/2. 6/4 A Krickslein (Eua). M Cbang

(Eua4) 6/2. 6'3 G Rusedski (Can). W. Ferre.ra

(Ais) 6/2. 7/5 T Woodbndgo (Aus|

PÓLO AQUÁTICO

Campeonato

Pan-Americano Júnior
lHavanal
Masculino: Brasil 12 x 3 Canada
Feminino: Brasil 17x11 Porlo Rico

Campeonato Europeu

(Henslnqul)
Sallo em distância. Ivailo Mladenov, Bul,
8.09m: M, Qombala. Tch. 8,04m; K. Koukodi-
mos. Gre, 8,01m
Disco, leminino. Ilko Wyludda, Ale, 68.72m. Elli-"""
na Zvereva, Bie. 64,46m; 3° Molle Bargmann.'-™
Nor. 64.34m
BOOm, feminino Lyubov Qurina, Rus, Im5üs55.
N Duknova. Blo. Im58s55, Lyudmiia Rogacho-^
va, Rus, 1m58569 ^
400m c/barreiras, masculino: Oleg Tverdokh-'"
leb, Ucr. 48s06; S. Ylander. Sue, 4ís22. S. Dia-J

gana. Fra. 48b23 ,
3000m. lemimno: Sônia 0'Sullivan. IM,
8m31s34; Y, Murray, Gbr. 8m38s48. G Szabo.
Rom. 8mJ0s08
Quadro de medalha

Pais

Grã-Bretanha
Alemanha 
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Marco Antônio Resende
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JORNAL DO BRASIL ESPORTES

Valdir continua longe do Vasco

¦ Atacante desabafa e faz crítica ao desinteresse da diretoria na renovação do contrato

A 72 horas da estréia no Cam-
:onato Brasileiro, a diretoria do
asco se aproxima de um desagra-
vel rompimento com um de seus

jrincipais jogadores. Tenso por es-
t^r negociando desde maio e até
afeora não ter renovado contrato, o
artilheiro Valdir fez ontem um de-
slibafo. "O Vasco não valoriza seus
jogadores. Eu ganhava US$ 1 mil
mensais e eles me oferecem l)S$ 3
mil. Não dá. Por isso não renovo e
não jogo sem contrato."

I Valdir chegou a dizer que ele
não procura mais o vice de futebol
Eurico Miranda. "Até 

porque,
aqui, você marca uma hora e só é
acendido quatro horas depois. Ele
sàbe quanto pedi e que pedi o que
valho. Agora você tem é que ir
perguntar a ele (Eurico) se o Valdir
assina ou não", resmungava o arti-
lheiro.

Apesar da situação, Valdir não
se disse arrependido de ter recusado
uma proposta do La Coruna, feita
há um mês. "Nem isso o Vasco
reconhece. Se eu tiver que ficar seis
meses parado, fico. O que não vou
é renovar pelo que me ofereceram."
A diretoria do Vasco adotou sua
conhecida tática de cozinhar a ne-
gociação, resolvendo os demais
contratos e torcendo muito para
que nova proposta do exterior surja
por Valdir.

Torres — O presidente Antô-
nio Soares Calçada reuniu-se on-
tem com Carlos Alberto Torres, pai
do zagueiro Torres, e acertou a re-
novação do contrato do jogador
até o final do ano. Hoje, Eurico
Miranda deve acertar com Carlos
Germano, Pimentel e Yan, deixan-
do para amanhã o acerto com Wil-
liam. Hoje o time mais provável
para a estréia de domingo, na Fon-
te Nova, contra o Bahia, é Carlos
Germano, Pimentel, Ricardo Ro-
cha, Torres e Bruno Carvalho;
França, Leandro, William e Yan
(Vítor); Jardel e Gian.

O clube entrou com um pedido
de efeito suspensivo às punições a
Jorge Luis e Luisinho (três jogos),
além de França (60 dias) impostas
pelo Tribunal da CBF. Com isso,
os jogadores ganham condições de
jogo. O assunto foi tema de uma
preleçào de mais de 40 minutos do
técnico Sebastião Lazaroni, que pe-
diu aos jogadores todo o cuidado
na parte disciplinar durante o Cam-
peonato Brasileiro. Jorge Luis foi
emprestado ontem ao Guarani por
dez meses.

FILHO CORUJA,

SÓ DÁ PRESENTE

WATCHOUSE

 
Gian (D) treinou entre os titulares na vaga de Yan (E), que espera renovar seu contrato hoje ou amanhã

Zaga, desafio de Pinheiro

para 
escalar o Fluminense

Triste ironia do destino: a torci-
da do Fluminense, que menospre-
zava Luis Eduardo, está prestes a
sentir saudade do Corisco. Cheio
de dúvidas na cabeça, o técnico
Pinheiro matuta, matuta, e não
consegue encontrar a formação
ideal para a zaga de área — não
sabe quem jogará domingo contra
o Náutico, nas Laranjeiras, na es-
tréia do tricolor no Campeonato
Brasileiro. Márcio Costa e Rau,
dois velhos conhecidos da torcida,
disputam a posição com os nova-
tos Antônio Carlos (ex-América) e
Marcelo (ex-Portuguesa), contra-
tados por empréstimo até o final
do ano. Muito pouco para um ti-
me que há menos de seis meses
lotava as arquibancadas das La-
ranjeiras prometendo se transfor-

mar novamente na velha máquina."Se 
pudesse ter o Mauro Gal-

vão ou o Wilson Gottardo...É
sempre bom ter um zagueiro que
imponha respeito", lamenta Pi-
nheiro, que, sem ilusões, já definiu
o objetivo do Fluminense na pri-
meira fase do campeonato: ficar
entre os quatro primeiros e garan-
tir a classificação para a fase se-
guinte do Brasileiro. "A equipe es-
tá em formação e as pressões serão
fortes", prevê. Ontem, no péssimo
coletivo vencido pelos titulares por
2 a 1, Pinheiro iniciou com Rau e
Márcio Costa, mas só irá escolher
os titulares amanhã. "Preciso con-
versar com os quatro antes para
saber como é que eles estão se
sentindo. Ser técnico não é só dis-
tribuir camisa», filosofou.

Para piorar a situação, o meio-
campo Jandir dificilmente terá
condições de jogo. Com dores 110
joelho direito, o jogador fez ontem
um exame de ressonância magnéti-
ca que detectou uma pequena le-
são no local. "Acho 

que não vai
dar para jogar", disse. Em seu lu-
gar, Pinheiro deve escalar Márcio
Baby ou Magrão, outro reforço
que veio do Barra Mansa.

Dívida — As explicações para
a falta de ousadia tricolor no
Campeonato Brasileiro estão na
dívida do clube, que hoje beira
USS 1 milhão. Sem o dinheiro da
venda de Ézio, adiada para outu-
bro, a solução encontrada para co-
locar os salários em dia foi pedir
um empréstimo bancário.

Ézio voltou ao lime titular no treino de ontem à tarde e mostrou oportunismo ao marcar o gol de empate

Rogério

volta ao

Botafogo

O zagueiro Rogério enfim deve-
rá voltar ao time do Botafogo na
estréia da equipe no Campeonato
Brasileiro, domingo, contra o Vi-
tória , no Caio Martins. O joga-
dor, que não atua desde a goleada
de 7 a 1 aplicada pelo Fluminense
no Campeonato Estadual, tem se
destacado nos treinos que estão
sendo realizados no Cefan e o téc-
nico Renato Trindade pretende es-
calá-lo ao lado do capitão Wilson
Gottardo. Com a volta de Rogé-
rio, Márcio Teodoro, recém-con-
tratado ao Madureira e que vinha
tendo boas atuações, ficará no
banco.

Flamengo não abre

mão de Marquinhos

O Flamengo está fazendo o
possível para não perder seus prin-
cipais jogadores. A venda de Ro-
gério para o Cruzeiro foi confir-
mada ontem, mas se depender da
diretoria ninguém mais deixa a
Gávea. Ontem, o Palmeiras (que
está contratando Rivaldo) voltou
a fazer carga para levar Marqui-
nhos, mas o Flamengo recusou."Eles 

querem o Marquinhos de
qualquer maneira, mas não vamos
vender. Queremos manter nossos
jogadores", prometeu o presidente
Luís Augusto Veloso.

No início da noite de ontem,
dirigentes do clube estiveram com
o goleiro Gilmar para tentar,reno-

var seu contrato. 0 jogador pediu
um tempo para pensar e, pouco
antes do início do jogo contra o
Cruzeiro, em Ipatinga, ligou para
os dirigentes avisando que aceita-
va. Renova esta manhã e viaja pa-
ra enfrentar o Sport, em Recife,
sábado, pelo Brasileiro.

Amistoso — Não foi muito
bom o jogo contra o Cruzeiro,
ontem, para o Flamengo. Se o re-
sultado (empate de 1 a 1) não pode
ser considerado ruim, o time talvez
fique sem o zagueiro Gélson (au-
tor do gol) para a partida contra o
Sport. Ele deixou o campo sentin-
do uma contusão e pode ficar fora
da estréia no Brasileiro.

PLACAR JB

FUTEBOL
Campeonato Brasileiro 2a
divisão
Bangu 1 x 1 Mogi Mirim
Atlôtico-PR 2*0 Goiás
Copa dos Campeões da Eu-
ropa
Paris SG (Fra) 3*0 VAC (Hun), Steaua
(Rom) 4 x 1 Servette (Sui), Maccabi (Isr)
1 x 1 Salzburg (Aut), Sparta (Tch) 1 x 0
IFK (Sue), Avenir (Lux) 1 x 5 Galatasaray
(Tur), AEK (Gre) 2x0 Rangers (Esc),
Legia (Pol) 0 x 1 Hajduk Spllt (Cro).
Silkeborg (Din) 0x0 Oinamo Klev (Rus)

BASQUETE
Campeonato Mundial Mas-
culino
(Canadá)
Quartas-de-linais
(ontem)Grupo I
Austrália 76 x 103 Rússia
Grupo II
Canadá 61 x 92 Croácia
Consolação

(jogos de terça-feira)
Grupo III
Espanha 94 x 52 Egito
Argentina 105 x 83 Coréia do Sul
Grupo IV
Cuba 75 x 71 Angola
Alemanha 96 x 76 Brasil

PÓLO AQUÁTICO
Campeonato Pan-America-
no Júnior
(Havana)Masculino: Brasil 12x3 Canadá
Feminino: BraBil 17 x 11 Porto Rico

TEIMIS f
Torneio de Cincinnati ~
(EUA) tm
S. Edberg (Sue-2) 6/3 e 6/2 H. Holm=
(Sue); A. Mansdorf (Isr) 6/3 e 6/3 P.~
Korda (Tch): J. Grabb (Eua) 6/3 e 6/2 M..
Damm (Tch); J. Grabb (Eua) 6/4 e 6/4 M. *
Wilander (Sue); J. Courier (Eua-7) 6/4 e
6/2 K. Flach (EUA); C. Pioline (Fra) 6/4.
1/6 e 6/3 J. Stark (EUA); M. Stich (Ale-3)
6/2 e 6/4 A. Krickstein (EUA); M. Chang
(Eua-4) 6/2 e 6/3 G. Rusedski (Can); W.
Ferreira (AfS) 6/2 e 7/5 T. Woodbridge
(Aus)

São Paulo

derrota

Juiz decreta

prisão 
de

Maradona :o Olímpia

O São Paulo sofreu, mas con-
seguiu derrotar o Olímpia do Pa-
raguai, ontem à tarde, no Mo-
rumbi, por 2 a 1, no jogo de ida
das semifinais da Libertadores,
com gols de Palhinha (pênalti) e
Müller, contra um de Cardoso,
superando até os erros do fraco
árbitro uruguaio Jorge Nieves.
Agora, o tricolor paulista depen-
de de um empate, na próxima
quarta-feira, em Assunção, para
chegar à final. Em Porto Alegre, o
Grêmio derrotou o Ceará por 1 a
0 (gol de Nildo) e conquistou a
Copa do Brasil, garantindo lugar
na Libertadores de 1995.

As coisas não andam mesmo
boas para o craque argentino Die-,,
go Armando Maradona. Depois-,
de ser eliminado da Copa do :
Mundo por uso de doping, ele
teve sua prisão preventiva decre&p
tada ontem, por um juiz da cidade >t
de Mercedes, a lOOkm de Buenos
Aires. Em fevereiro, Maradona
atirou em jornalistas que tenta-
vam entrevistá-lo, durante suas
férias. Irritado com a insistência %
dos repórteres, o jogador utilizou w
um rifle de ar comprimido e feriu *?

levemente um deles. Acabou pu- g
nido, ontem, por 

"lesões e amen- *"

ças com arma". -

2* Edição ? quinta-feira, 11/8/94 • 23 {jjj^

Parceiros diferentes

Até ontem, o vilão era ape-
nas Romário. Parecia que ele
era o único jogador que estica-
ra suas férias sem se comunicar
com seu clube e deveria ser
punido. Mais discreto, Bebeto
conseguia preservar sua ima-
gem, embora estivesse na mes-
ma situação que seu compa-
nheiro.

O La Coruna resolveu co-
brar seus direitos e agora nós
sabemos que Bebeto e Romá-
rio, tão parceiros dentro de
campo, pensam e agem do
mesmo jeito quando estão fora
dele.

Faltou aos dois um mínimo
de bom senso para tratar tio
problema. Por que não lazer
como Jorginho e Dunga, por
exemplo, que conseguiram do-
brar seus rígidos patrões ale-
mães?

Orgulhoso e falastrão, Ro-
mário resolveu ficar por inicia-
tiva própria e fez disso uma
bandeira. Mais tímido, Bebeto
foi ficando sem nada falar,
dando a impressão que tudo
fora resolvido com o clube.

A multa imposta a Bebeto
mostra que os dois trilhavam
pelo mesmo caminho, apenas
um fazia barulho e o outro
seguia calado. Faltou a ambos
um mínimo de habilidade, pa-
ra conversar com os dirigentes
e conseguir mais uns dias de
folga. Faltou a habilidade que
ambos têm com a bola nos
pés.

?
A crise é muito grave. Se

assim não fosse, por que Vasco
e Fluminense estariam tão in-
teressados na venda de seus
goleadores, Valdir e Ézio?

Os técnicos dos dois clubes
sabem que não será fácil des-
cobrir substitutos para os dois.
No caso de Valdir, a perda é
mais grave, por envolver um
jogador feito em casa e em evi-
dente ascensão técnica.

Como negócio puro e sim-

pies, não tenho dúvidas de que
os dirigentes do Vasco podem
me provar que a venda de Vai-
dir é altamente lucrativa e vai
sanar um problema grave do
clube, que não tem dinheiro
para renovar dez contratos e

colocar um time em campo no
domingo.

Mas quando é que o
terá novamente um
tão jovem e tão bom quanto--
Valdir?

' ?
A Parmalat instituiu o rodí-'"

zio internacional de jogadores!
Emprestou Mazinho e Edilson
e já fala cm renovar com asr"
compras de Rivaldo, Leto ê
Marquinhos, do Flamengo.

Me impressionam a lacili-"1
dade e a velocidade com que,"
estes negócios são realizados..
Nada de procuradores, empre-'
sários e quaisquer tipos de in-'"
lermediários. Tudo direto, cia-
ro e limpo.

Há quem critique o acorda-,,
comercial Palmeiras-Parmalatv.
mas eu me reservo o direito de'
esperar mais um pouco para,
ter uma definição. Uma coisa,,
porém, me entusiasma, que é a
contratação de um supervisor,
profissional, que tem um salárj
rio e dedica seu tempo integral
ao clube. ;

Tudo passa pelas mãos de,
José Carlos Brunoro, sem a
maior interferência de dirigen-
tes amadores. Daí a velocidade
das negociações, sem pressões
ou sentimentalismo.

O Palmeiras vende e em-
presta, mas não tem deixado,
até agora, qualquer lacuna
saída de seus jogadores.

?
Você se lembra que o

ro Tony Meola, da
americana de futebol ia
o futebol de bola oval? Pois
já está treinando em seu
clube, o New York
função de kicker, aquela
que o jogador só entra
campo para chutar a bola -
fazê-la entrar naquele estranho
gol, que na opinião de um ami-
go está de cabeça para baixo.

Por enquanto, ele está expe-
rimentando o material, a bola
e o piso artificial, e parece que
causa boa impressão. Seu téc-
nico diz que ele tem concentra-
ção, habilidade e, sobretudo,
pernas muito fortes.

?
Horário eleitoral: você vê.

você ouve e você não decide.

MM



La Coruna decide punir Bebeto^
ANEL1SE INFANTE

Correspondente

LA CORUNA, ESPANHA — O

Deportivo La Corufia, atual vi-

ce-campeão espanhol, decidiu

pegar pesado contra seu ídolo e

tétfacampeâo mundial Bebeto.

Irritados com a atitude do joga-
dofr— que resolveu cumprir as

veladas ameaças de prorrogar

por conta própria seu período de

férias no Brasil e não se apresen-

tòu ontem ao técnico Arsenio

Iglesias, como deveria, para par-
ticipar da pré-temporada 

—, os

dirigentes do clube espanhol de-

cidiram partir para o ataque.

Depois de uma reunião de três

horas, o Conselho Deliberativo

do Deportivo estipulou uma

multa de USS 25 mil por dia de

atraso do brasileiro, que onter

estava em Salvador recebendo

homenagens ainda pela conquis-

ta do tetracampeonato. Mauro

Silva, ao contrario de seu com-

panheiro de clube, se apresentou
ontem normalmente. O presiden-
te do La Corufia, César Lendoi-

ro, decidiu abrir um processo
disciplinar.

Ninguém na Espanha sabe do

paradeiro do atacante que há

dias não se comunica com o clu-
be, mas ontem Bebeto desfilou

por Salvador. O craque chegou
com a esposa Denise, os filhos e,<

protegido por truculentos segu-
ranças, nào quis falar. Segundo

Denise, até agora Bebeto nào re-

cebeu qualquer comunicado do

clube. 
"Se 

isso for verdade, o

Bebeto não está se importando,"

porque tem coisas mais impor-

tantes para tratar", disse a espo-

sa do jogador. Ontem Bebeto re-"

cebeu uma medalha do Governo

da Bahia e à noite foi jogar uma

pelada em Itapuã.

Segundo Lendoiro, o que
agrava o ato de indisciplina e o

fato de Bebeto ser reincidente. O

jogador estava escalado para en-

frentar hoje o Porto no estádio,

Riazor, mas como ninguém sabe

quando Bebeto vai aparecer, o

técnico Arsenio Iglesias começa

buscar alternativas. Ao contrário

do Johann Cruyff, do Barcelona,

que defende severas punições pa-
ra Romário, ele prefere não falar

sobre o assunto.

Ontem, Mauro Silva se mos-

trava surpreso com a ausência de

Bebeto. Ele disse que não falou

com ele desde o fim da Copa e

que, portanto, não sabe onde

Bebeto está. Os espanhóis já co-

meçam a desconfiar da dupla de

atacantes da seleção brasileira.

Ou as férias no Rio estão muito

boas, ou fugir do trabalho está

na moda no Brasil.

Irritados com o jogador, dirigentes espanhóis multarão brasileiro em USS 25 mil por dia de atraso na reapresentação das fériásj
. Marrn AntAnin Cavalcante

Mangueira

desce para
ver Romário
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conseguiu hastear a bandeira do Brasil

Só mesmo o maior jogador dòj

mundo para fazer a Mangueira des|

cer ao asfalto sem ser carnaval, u

feito ocorreu ontem quando Roma-

rio recebeu mais uma homenagem,™,

desta vez dando nome à quadra de

esportes da escola. A festa só nãoj ,
foi melhor porque, após a entrada

de Romário na quadra, o caos se

instalou no recinto, com mais daio

mil crianças e moradores da Man-iv.

gueira tentando tocá-lo — o joga->ii,
dor teve que se refugiar numa sala q,;,

acabou deixando a quadra mais ce- ;•

do que o previsto. ,;;

Desde as 8h da manhã, comporto

sitores e todas as tias, capitaneadas»:,

por dona Zica, desceram com suas

melhores roupas para ver Romário. >|

À homenagem da escola, para to-.,

dos os tetracampeões, foram ape-

nas o goleiro Gilmar, Romário e o .

supervisor da CBF, Américo Faria.

Às 10h23 Romário chegou eni'

meio a uma ensurdecedora salva de

fogos. 
"Nasci no povo e meu lugar

é com o povo", disse Romário. Os -

seguranças da escola, designados

para formar um cordão que permi-
tisse a Romário andar, deixaram a

tarefa de lado para abraçar o ídolo.

A conseqüência óbvia: um- tumulto........

com cinegrafistas, crianças e os tru-

culentos seguranças do craque.

Romário, que passou a dar no-

me ao ginásio, agradeceu à Man-

gueira. 
"O 

trabalho com as criaiv 
"

ças é um exemplo a ser seguido e

daqui vão surgir muitos campeões.

As crianças são o futuro deste

país", discursou. Depois, novo tu-

multo com os fãs e, às 10h53, Ro-

mário, irritado, foi embora.

À tarde, o jogador confirmou

que volta à Espanha dia 20 mesmo.

Segundo ele, todos os detalhes para
a criação da Fundação Romário

estão prontos. Seus advogados fica-

rão com a parte burocrática e, co-

mo ele nada mais tem a fazer e dia

20 se completarão 30 dias de férias,

ele se reapresentará ao Barcelona

nesta data. Ele disse ainda que fi-

nanciará a construção de um centro

esportivo para crianças carentes em

São João de Meriti.

As homenagens ao craque de-

vem prosseguir hoje, no Tijuca Tè-

nis Clube. Amanhã Romário vai à

Venezuela participar de uma cam- 
'

panha publicitária da Brahma.
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K-30
IMBUÍA

R$65,00

P-20
IMBUÍA

R$55,00

MK-10 FK-J
imbuía ou imbuía,
mogno cerejeira-
r$ 50,00 ou mogno

R$ 85,00

FK-2 FK-1
IMBUÍA, IMBUÍA,

CEREJEIRA CEREJEIRA
OU MOGNO OU MOGNO

R$ 85,00 R$ 85,00

P-27
IMBUIA

R$80,00

MODELOS EXCLUSIVOS

ELITE PK MK-90 MK-20 DIAGONAL LOTUS II PK-DIAC.LX.

MOGNO IMBUÍA MOCNo MOGNO MOGNO MOGNO MOGNO
R$90,00 R$105,00 R$240,00 R$210,00 R$ 95,00 R$450,00 R$240,00

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO.
Tudo sem juros, sem acréscimo e
com valor igual ao x>reço á vista.

PlniT

40% de entrada
15% em 05/Set.
15% em 03/Out.
15% cm 04/Nov.
15% cm 05/Dez.
Entrega da
mercadoria após

pagto. 2 a 
parcela.

40% de entrada
20% em 05/Set.
20% cm 03/Out
20% em 04/Nov.
*Com desconto
de 05% paru
toda mercadoria
em promoção.
Entrega
imediata.

40% de entrada
30% cm 05/Set.
30% cm 03/Out.
*Com desconto
de 10% para
toda mercadoria
em promoção.
Entrega
imediata.

mm- «#?*»*™^ ¦ 
> 

^^0fsm^,!^^

PORTA BALCÀO COLONIAL ARCO E RETA
1,20x2,10 IMBUÍA R$215,00

IPÊ^ R$ 255,00
i jn.i.in imbuía __R$250,00

_R$ 295,00

JANELA COLONIAL ARCO E RETA
1,20x1,20 IMBUÍA R$115,00

IPÊ R$145,00
1,40 x1,20 IMBUÍA R$ 135,00

TEMOS TODAS AS MEDIDAS

IPÊ- _R$ 170,00
TEMOS TODAS AS MEDIDAS

JANELA SÓ VIDROS

ARCO E RETA

IMBUÍA OU CEDRO

1,40 x 1,20 .RS 84,00

TEMOS TODAS AS MEDIDAS

T£CTgOTWt*EOT*Maaaa*W|wmm

S216 ST2
Externa
R$70,00

7235/323S
Intema e
WC
R$ 45,00

PROMOÇÃO UNHA

NYION NAS CORE&

PRETA BRANCA E VERMELHA.

Ifm

*
">y 

m

R$30,00

****
Rum gosto em madeiras.

- r* 
¦• 
^

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ SÁBADO. 13/08/94 .OU ENQUANTO DURAREM NOSSOS ESTOBUES. JANUZZIÊ12M-2842

CENTRO JACAREPAGUÁ

532-4000 423-4000
TIJUCA SAOCONÇALO

288-3000 712-0088
MÉIER(Nort«hopptag) ¦¦¦¦-.

269-4000 ;/ \__^
PROMOÇÂOEM 5X SOMENTE NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 500,00.

EM 4X ACIMA DE RS 400,00 OU EM 3X ACIMA DE R$ 300,00.

• OS DESCONTOS PROMOCIONAIS DE 5% E 10% SÁO

VÁLIDOS APENAS PARA OS PRODUTOS DE MADEIRA E

SERÃO PAGOS COM FECHADURAS E FERRAGENS.

CENTRO
Praça da República. 63. Aberta de 2" á 6" de 8 às

1 8:30 li. e. aos sábados de 8 às 14:00 H.

JACAREPAGUÁ
R Cândido Benicio. 3650. Aberta de 2" á 6" de 8 as

18:30 H. e aos sábados de 8 às 14:00 H. ¦

TÍJl/CA
R Barào de Mesquita. 380. Lj. fl. Esquina de

Gonzaga Baslos. Aberta de 2" a 6" de 8:30 às 17:30
H. e aos sábados de 8 às 14:00 H. ¦•:,' .' 

';.'.

SÁ0C0NÇAL0R0D0SH0PP1NC 
'

R Dr. Nilo Peçanha. 58. Lj. 54. Aberta de 2" à 6", .
de 10 às 18:0011. e aos sábados de 10 às 14:00 H.

MÈ1ER (EM FRENTE AO NORTESHOPPMG) 
" 
\

Av. Suburbana, 5241. Aberta de 2'! à 6* de 8 às
19:00 H. e aos sábados de 8 às 16:0011 .•;..••> l:
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i Reajuste de servidor vira miiiia so MP

¦ Medida vira acompanhada de tabelas para o reajuste de civis e militares e objetiva impedir eventuais contestagoes na Justiga
Arquivo —15/7/94

i ugi-nia LOPP.s d°s outros poderes. Segundo Ca- "Acredito 
que em dezembro II

nhim, a equipe economic;! dcstinou govcrno podera conceder urn pou-
BRASILIA —0 aumento do fun- rj 94 75 mjihdcs por mes para co mais. No momento, estou pro-

cionalismo publico civil e militar concessao do aumento dos civis curando distribuir os recursos dis- ^Hp. ,^V|Hak.
| sera feito atraves de uma unica me- rs 34,3 milhoes mensais para os poniveis para todos os funcionarios
I dida provisoria. A informagao foi militares. "E dentro dessas dispon- do Executivo", afirmou Canhim. ^

dada ontem pelo ministro-chefe da bilidades que estamos trabalhando No orgamento do ano que vem pa- ' rt 
M

nos--pe^ aument^.'^ 

Pessoal^ficara<^ * ^ 
^ 

^

possam avocar para si os niesmos Executivo aprescntam em relagiio duas medidas. Prco^upacks ' «**I

'^e^aUment°^ 

^ 

Jl|s'6"para os servidores, Canhim

1 lagfio na Justiga pelos servidores ?2o da receita. 1 
' 

reajuste", frisou. 

' 

' 
^ 

Canhim: tendenaae que seja jeita parte da unifica<;ao das tabelas e-reavqltagaode reemwos em no wmhro

Tesouro vai eondicionar aumento

Admiiiislracuo Federal (SAF) e do
^ Estado-Maior das Forgas Armadas O que foi defimdo 0 que falta defimr

if chegaram a tres pontos de consenso ¦ Qualquer que seja 0 aumento, 1 0 indice exato do percentual de
¦. qualquer que seja 0 indice de au- gasto mensal sera limitado a RS aumento para todos os funciona-
?V mento salarial dos servidores. 94,75 milhoes para os civis e RS nos'A lde'a e,dar "m reaJuste aPe"

„ '¦ nas em setenibro. Em novenibro mT A ITP| iTTi
0 pnmeiro deles e que 0 reajuste 34,3 milhoes para os militares. 

|gverno voUa a discutir uma corre. IV I \ I \ \ / \ IV |J1 L1
t; sera dentro das disponibilidades fi- ¦ 0 reajuste sera parcelado. gao para dezembro e para 0 13" I I /A WnCT.' Mm n t|

m& ¦ 
0 aumento nao sera igual para salarb de acoido com a arrecada- 1

Para os civis e *St 34'3 milh6es todos: Pela lsonom,a sala"a1'qUem ¦ 
Qual 0 tempo de conclusao da 'M ill

mensais para os militares. tern a mesma fungao e ganha menos isonomia >M M
Outro ponto, e que 0 aumento vai receber um percentual maior de g q percentual de corregao dos

i| sera gradual, dentro das disponibi- corregao no salario. salarios dos civis. m
lidades apontadas pela equipe eco- L___ \ li r

) nomica de cerca de RS 700 milhoes
ate 0 fim do ano. 0 terceiro ponto j p» "

/J de consenso, que representa uma IrOVCrilO (10I1I10 tClO m jf M* mm mk m
vitoria do ministro-chefe da SAF, flwM Jl I¦' Romildo Canhim, e que os reajus- cristiano romero Fazenda informou que, ate novem-
tes serao feitos dentro da proposta bro, 0 Tesouro devera gastar RS Na Tavares voce nao precisa fazer conta da sua economia. Basta trazer

¦ 3 de isonomia salarial. BRASILIA — 0 governo definiu 400 milhoes com a primeira parte os bonus e exigir 0 seu desconto. Esta_promoQao e valida ate 0 limite
ra Indefinicoes — 0 aumento em 700 milhoes 0 teto para os da implantagao da isonomia. O teto do estoque e voce pode pagar em Cartao, Cheque-pre, C.Opcional ou

|| clos funcionalismo civil pode variar. gastos com 0 pagamento da isono- das despesas com a segunda parte em 3 vezes sem juros .Aproveite a sua moeda forte para fazer economia.
Com os RS 94,75 milhoes mensais, mia salarial do funcionalismo ate da isonomia sera de RS 300 mi- •- ¦-' —' —jfxffnfyjxwtFafi

VI 0 governo podera conceder 14,43% final do ano. Mais preocupada com lhdes, 0 que dara aos servidores um EwSISSyBi^M BiiwwwHB ¦BbwBwmmiU _ metade dos 28.86% de defasa- 0 total a ser desembolsado do que reajuste ainda menor que 0 recebi-
gem dos funcionarios do Executivo com 0 percentual do reajuste, do agora. Os dois criterios para a
em relagao aos do Judiciario e Le- equipe economica conseguiu definir definigao do aumento de novembro ilinl f H I ¦|l|m I
gislativo — para todos os 1 milhao com 0 presidente Itamar Franco serao 0 comportamento da arreca- |Hfl LI k
e 70 mil servidores. custa RS um limite para os dagao tributaria no proximo

;^| 92,5 milhoes ao mes. Um assessor do Ministerio da mestre e a evolugao do piano. . , con.3152702-7 cod.3150302-0 cod'J ft |MALHAOPOLOMANaALONGASTONADA| SUITER GOLA V 5 CORKS CAL^A JEANS STONADA |
FH PRE^O NORMAL: RS 77,04 PRE^O NORMAL: R$ 64,44 PRE^O NORMAL: R$ 31,35
fs ———
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URAL A única que
cuida da saúde
do trabalhador

brasileiro.

Reajuste de servidor virá numa só

EUGÊNIA LOPES

BRASÍLIA — O aumento do fun-
cionalismo público civil e militar
será feito através de uma única me-
dida provisória. A informação foi
dada ontem pelo ministro-chefe da
Secretaria de Administração Fede-
ral (SAF), Romildo Canhim, ao ex-
plicar que a MP virá acompanhada
de várias tabelas com o reajuste dos
civis e militares dentro do projeto
de isonomia salarial. A decisão de
fazer apenas uma MP — e não duas
como havia sido pensado inicial-
mente — tem como objetivo evitar
que o Legislativo e o Judiciário
possam avocar para si os mesmos
percentuais de aumento.

A idéia é submeter ainda hoje a
MP ao procurador-geral da Repú-
blica, Aristides Junqueira, para que
não possa haver margem de contes-
tação na Justiça pelos servidores

Tesouro vai condicionar aumento

BRASÍLIA — Integrantes da
equipe econômica, da Secretaria de
Administração Federal (SAF) e do
Estado-Maior das Forças Armadas
chegaram a três pontos de consenso
qualquer que seja o índice de au-
mento salarial dos servidores.

O primeiro deles é que o reajuste
será dentro das disponibilidades fi-
naneiras do Tesouro. Serão desti-
nados RS 94,75 milhões por mês
para os civis e R$ 34,3 milhões
mensais para os militares.

Outro ponto, é que o aumento
será gradual, dentro das disponibi-
lidades apontadas pela equipe eco-
nômica de cerca de RS 700 milhões
ate o fim do ano. O terceiro ponto
de consenso, que representa uma
vitória do ministro-chefe da SAF,
Romildo Canhim, é que os reajus- CR,ST,ANO romero
tes serão feitos dentro da proposta
de isonomia salarial.

Indefinições — O aumento
dos funcionalismo civil pode variar.
Com os RS 94,75 milhões mensais,
o governo poderá conceder 14,43%
— metade dos 28.86% de defasa-
•gem dos funcionários do Executivo
em relação aos do Judiciário e Le-
gislativo — para todos os 1 milhão
e 70 mil servidores. Isso custa RS
92,5 milhões ao mês.

O que falta definir
O índice exato do percentual de

aumento para todos os funcioná-
rios. A idéia é dar um reajuste ape-
nas em setembro. Em novembro o
governo volta a discutir uma corre-
ção para dezembro e para o 13"
salário de acordo com a arrecada-
ção obtida.

Qual o tempo de conclusão da
isonomia.

O percentual de correção dos
salários dos civis.

O que foi definido
Qualquer que seja o aumento, o

gasto mensal será limitado a RS
94,75 milhões para os civis e RS
34,3 milhões para os militares.

O reajuste será parcelado.
O aumento não será igual para

todos: pela isonomia salarial, quem
tem a mesma função e ganha menos
vai receber um percentual maior de
correção no salário.

Governo define teto

Fazenda informou que, até novem-
bro, o Tesouro deverá gastar RS
400 milhões com a primeira parte
da implantação da isonomia. O teto
das despesas com a segunda parte
da isonomia será de RS 300 mi-
lhôes, o que dará aos servidores um
reajuste ainda menor que o recebi-
do agora. Os dois critérios para a
definição do aumento de novembro
serão o comportamento da arreca-
dação tributária no próximo tri-
mestre e a evolução do plano.

Na Tavares você não precisa fazer conta da sua economia. Basta trazer
os bônus e exigir o seu desconto. Estaj)romoção é válida até o limite
do estoque e você pode pagar em Cartao, Cheque-pré, C.Opcional ou

em 3 vezes sem juros .Aproveite a sua moeda forte para fazer economia,

BRASÍLIA — O governo definiu
em R$ 700 milhões o teto para os
gastos com o pagamento da isono-
mia salarial do funcionalismo até o
final do ano. Mais preocupada com
o total a ser desembolsado do que
com o percentual do reajuste, a
equipe econômica conseguiu definir
com o presidente Itamar Franco
um limite para os gastos.

Um assessor do Ministério da COD. 70411034CALÇAJEANSSTONADAPREÇO NORMAL; R$31,35
COD. 3150302-0SUÊTCR GOLA V 5 CORESPREÇO NORMAL: R$64,44

COD. 3152702-7
I MAL11ÂO POLO MANOA LONGA STONADA IPREÇO NORMAL: RS 77,04

Na página 2, os militares ainda pressionam

Vermelho stylus perol
chassi - 542864

COD. 7143103-9CALÇA JEANS COLOR S/PREGASPREÇO NORMAL: R$37,08
COD. 1241503-0CAMLSA TRICOUNE MANGA LONGAPREÇO NORMAL: R$ 32,55

COD. 3049102-9JAQUETA JEANS Ct BORDADOPREÇO NORMAL: R$ 58,92

MAIS UMA EXCLUSIVIDADE DO ENDEREÇO DO CACHORRINHO,
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Militares temem atraso de 
pagamento

¦ Receio vem de boato sobre adiamento da liberação da segunda parcela do reajuste

CELSON FRANCO
BRASÍLIA — Os militares que-

rem o compromisso do governo
de que a segunda parcela do rea-
juste salarial definido na última
terça-feira será realmente paga até
dezembro. Um assessor do minis-
tro do Exército, Zenildo de Luce-
na, informou ontem ao JORNAL
DO BRASIL que há um movi-
mento dentro do Ministério da
Fjze&da para deixar em aberto a
segunda parcela do aumento, o
que os chefes das Forças Armadas
consideram inaceitável. "Se ficar

em aberto nada nos garante o
recebimento ainda este ano", ob-
servou um oficial do gabinete de
Lucena, ressaltando a necessidade
da assinatura do ministro Rubens
Ricupero, garantindo o pagamen-
to da segunda parcela em dezem-
bro, "até 

para tranqüilizar a tro-
pa", frisou.

Os chefes militares ainda não
se manifestaram sobre o reajuste
salarial. Eles estão aguardando
exatamente o compromisso do
governo de que o reajuste será
pago em duas vezes, até o final do

ano — uma parte em setembro e
outra em dezembro, incluindo o
13° salário. Somente após esse
compromisso do governo — eles
esperam que isso aconteça ainda
hoje — os ministros militares se
dirigirão à tropa através dos seus
boletins informativos.

Os ministros do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica fize-
ram uma espécie de pacto de si-
lêncio sobre o reajuste salarial.
Ontem, a ordem no QG do Exér-
cito era ficar de "bico calado".
Alguns oficiais, contudo, confir-

maram a informação de que o
acordo sobre os salários foi feito
dentro do convencimento geral de
que não se pode correr o risco de
comprometer o sucesso do Real.
"Ninguém 

quer ser responsável
por um fracasso do plano, que
está dando certo", disse o general
Gilberto Serra, porta-voz do mi-
nistro do Exército. "Nós nos con-
vencemos de que era o máximo
que poderia ser dado sem com-
prometer o plano", ressaltou ou-
tro oficial.

Ricupero adota a 
'ética 

de resultados'

¦ Ministro prova
falta de dinheiro

e acalma Itamar

CRISTIANO ROMERO

BRASÍLIA 
— Quando to-

mou conhecimento das de-
clarações do presidente Itamar
Franco dando conta de que sus-
peitava da veracidade dos núme-
ros da equipe econômica sobre
as disponibilidade de recursos
para o aumento do funcionalis-
mo, o ministro da Fazenda, Ru-
bens Ricupero, assustou-se, mas
resolveu, de imediato, adotar o
que um colaborador seu chama
de ética de resultados. A partir
daquele momento, a idéia era
mostrar que os valores eram ver-
dadeiros e que o Tesouro, de
fato, não dispunha de dinheiro

para implantar a isonomia de
uma só vez.

A ética de resultados tem um
certo limite, que, neste caso, po-
rém, não foi ultrapassado, expli-
ca um integrante da equipe. O
trunfo de Ricupero para aplacar
o destempro verbal do presiden-
te eram exatamente os números
que Itamar chamou de mentiro-
sos. Segundo um assessor do mi-
nistro, a firmeza com que Ricu-
pero abriu as contas do Tesouro,
na reunião no Palácio do Planai-
to um dia depois dos ataques do
presidente, foi suficiente para re-
verter a situação.

Sutilmente, o que estava em
jogo — e Ricupero conseguiu
emplacar essa idéia sem precisar
blefar—era o Plano Real. É por
isso, sustentam os assessores,
que o ministro não precisou pe-

dir demissão. Esse comporta-
mento reiterado de blefes não
faz o gênero de Ricupero, não é
positivo e é divulgado por quem
está interessado em afetar a ima-
gem do ministro, assegura um
assessor.

Até mesmo a conotação de
que venceu a crise dos salários
desagradou Ricupero. Dá a
idéia de que o presidente saiu
derrotado, o que não é verdade,
raciocina um assessor. O que
ninguém nega, porém, é que, ao
discursar no Ministério da Aero-
náutica e lembrar fatos do pas-
sado em que o ministro da Fa-
zenda teve que abandonar o car-
go por causa de pressões, ele
estava fazendo um paralelo evi-
dente com a sua situação.

Apesar de ter sido alçado à
posição de fiador do Plano Real,
ao lado do candidato da coliga-
ção PSDB-PFL-PTB à Presidên-
cia, Fernando Henrique Cardo-
so, Ricupero não se esmerou em
tentar conter eventuais reações
de seus assessores às declarações
do presidente. Ele não precisou
convencer ninguém. A equipe si-
lenciou e seguiu sua linha de
comportamento, atesta um cola-
borador.

O panorama da crise se alte-
rou profundamente após a visita
que Ricupero fez ao ministro-
chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, almirante Mário
César Flores, na segunda-feira
de manhã. Acredita-se que Fio-
res foi levar ao ministro uma
mensagem de paz do Planalto.
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? A Bolsa de Tóquio recuperou-se
ontem com o índice Nikkei avançan-
do 180,03 pontos, no nível de
20.770,25, graças às ordens de com-
pra formuladas pelos fundos públicos

de investimento. Apesar da alta, o
volume de transações recuou um

pouco em relação à véspera, totali-
zando 250 milhões de ações.
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(Em CR$)

10,96
«I 10,90

a

*
il

Fonte: Andima/Casas de Câmbio
08/08 09/08 10/08

Fonte: BM&F

(Em pontos)
16.690
111 16-501

iiiip 
'f30

ilil illl

08/08 09/08 10/08
Fonte:BVRJ

INFLAÇAO

aa

IPC-r %
Julho 6,08

IGPM/FGV %
Abnl 40.91
Maio 4258Junho 45 21
Julho 40.00Acumulado no ano... V065.13
Em 12 meses 5182,76

1NPC/IBGE
AbfH 42.86
Maio 42,73Junto 48.24
Julho 7.75Acumulado no ano... 825.73
Em 12 meses 4.105.92

INDICADORES

FIPE/IPC %
Abril- 46.22
Ntaio 45.10
Junho 50,75
Julho 6 55
Acumulado'ano 8-41,35
Em 12 meses 4 203.93

P1EESE/ICV %
Março 45-50
Abril 48.26
Maio 45,38
Junho 50,71
Acumulado/ano 86995
Em 12 meses 5.734.29

INDICADORES
BTN 01.08 RS 06013*
UPC (3o trimestre).... RS 8,13
UPf (agosto) RS 7.52
Ufir 01.08 .. R$0,5911
üfir diária 1108 R$0,5911
N-indIGPM Julho... 31.079,316"

IBAfCNBV  22 238 pontos
KENN  17 562 portos
DER Acumulado de
150891 a01X)834... 9258,3^089'* Base Dezembro 92 = 100.* Atualizado pela TR.

TR dia 09 07 a 09 08  4,0905%
TR da 1007 a 1008  4.2036%
TR dia 11.07 a 1108  4.3201%

3% 6%
Abril  41,3978 41,7365
Maio  46,6407 46,9920
Junho  49,3975 49,7554
Julho  34.0692 34,3903
Agosto  4,4606 4,7108

CADERNETA
Maio dia 01 05 46,6999%
Junho dia 0106 47,1722%
Julho dia 01.07 47,6097%
Agosto dia 01.08 5,5513%
Dia 1108 4.8417%

SALARIO MÍNIMO
Maio 31.05
Junho 30.06..

CRS121 534,38 Julho
CR$178.172,50 Agosto...

R$64,79
RS 64,79

SEGURO/TAXA DE JUROS PRÓ RATA DIA DA TR*
Contratos até 30.06.94
(antigo IDTR)
dia 1108  0 00474858

Contratos a partir do 01 07.94 (FatorAcumulado de Juros • TR/ FAJ • TR)
dia 1108  1,05989356

' Fator Diano para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

Aluguel
Residencial

IPCA
Anual

Julho Agosto
50,2246 41.1052

Fator de Correção
Comercial

IGP IGPM
Agosto Agosto

Anual 41,6912 52,8276

BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Volume Geral

Contratos I Numaros de I Contratos I Volume I
em aborto | negdcio* | neflocladoe | (R$) |

PartíciiIcipacie
(%)

Ouro 429.162 190 16.822 .. 22i;885;368 0.32"iod.ee Z1 ?!6.?w.6?5 4.41
Cafe 869 482 160  9004 48.114.349 0.67
CAmbio 295.045 .1.383.078 382 .19.28.
01 75.31
Boi Gordo 2.098 14  358 549 979 0.01,
Total 2.085 770 5 370 470 804 7 179.417 930 100.00

Ouro/disponível
'Valor«tecontrato:2S0g.:4,:. Crtaçé*»*mmi»porgnip

I Veto. I Contr. Negócios! Abeit. I Mínimo Máximo Últ. Oscilação!

10.990

Ouro/Mercado de opções sobre disponível
Valor do con<reto:250g. CotaffiMrni rwiafiorgnma

L Veto. | E)(»fc. 
j 

Contr. j Neg. j Atwrt. | Mtnlmo | Mfaimo | Oil, j

SlOi 8 000 2 061 6. J3J.M 4100 4.100 4.J00"5103 11000 
200 .1 0.340._ 0340 0;3»0

SUM  12 000 250  0.150  0 150 ^0150 0150"s'l'iij 19 000 2 061 6  0.100  0.1(30  0.100 0.100

Mercado Futuro/Índice
Valor do conJrato; RJO^O p/pontoa

Veto. | Contr. | Negócios

Cotaçôe» em números de ponto#
Abert. Mínimo Máximo | Último |

A904 45 650

IMercado Futuro/Café Cambial
> Valor <te contrate: 100 mom de W (9. líq.

Set4_
Dez4

1.535
V4ÔO"

32"334"
: Ço«a$«M em ponte» de índfce pl :

199.00 193.00  201,50 JM;5p
201.00 106.00  206.50 106.00 Í|

Mercado de Opções/Café Cambial
Valor do 4Xin(rato: 100 sacas de «O kg líq.

50.00  59
130.00 59

Cotadas em pontoa/por saca de 60kg líq.
.A.9.51...Ao07

79 80..,
0.10

79,80
0.10

79.80
0.10

79,80 :j
0.10 i

.Mercado Futuro/Câmbio

Setf
Out4 .4546066 035

258
715
iiip

97;410.00_
94 200.00" ^97,390.00*04 120.00"

97.440.00
94 240.00'

IGP-M • Mercado Futuro
"VWordo oortnrto; CoJaçío a fw»wo
v Nôo negociado.

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - Competência de Agosto

Autônomo», Empresários e Facultativo»

Dólar-Valor dooontmto: USIf000  , Cotaçtesemrempor.dóter
M Set4  . . 62.840 . 230  910.000  909000  91B500. 915.900 |§Oul4 193 B35 718 930 000 929.000 943.000  >37 500 jj

Mercado Futuro/Dl • Depósito Interfinanceiro de 1 dia |
Valor do contrato; 60J00 Cot^MempontMdeP.U.

jssffjiisaa. P 
ass?> «trl 

v| em cade claeae || R$ I % "*

Aid 12 64.79 10.00 6.48
Mais do 12 ate 24 116.57 10 00 11.66
Mais do 24 ate 36 174.86 10.00 17.49
Mais do 36 ate 48 ?33.14 20.00 46.63
MalS do 48 ate 72 291,43 20 00 58.29
Mais do 72 ate 108 349.72 20.00 69.9-1
Mais de 108 ate 144 408.00 SO 00 81.60
Mais de 144 ate 204 466.29 20.00 93.26
Mais do 204 ate 264 524,57 20 00 104.91

10 Mais do 264 582.86 20.00 116.57

lAssalariados, Dom6sticos e Trabalhadores Avulsos': •:: 1¦::'': L 1 - :; 1.1...... nm.................:;
AHquoti(%) ANquota (%)

i SeMrio de contribuif «o (R$) para fine de : para datemilnacio da
k: , recolnlinento aa INSS | : biwe de cilciilo do IBPF

| ate 174.86 7.77 8.00 |

do 291.44 ató 582.86
8.77
9.77

9.00
10,00

Obs: Percentuais meidentes de forma nào cumulativaContribuição do empregador doméstico: 12:,o do saiârto pago. respeitando o teto acima
As contribuições da empresa, inclusive a rural, náo estáo suieitas a ^®.|^ènc|a

Prazos para pagamento: devido a mudanças na Ulir. o governo nâo definiu os praros de pagamento.

RENDIMENTOS DA POUPANÇA

M,h° 30.6592 23 16.1136 03 5.8018
,5 28 6UJ 24 13.8150 04 5.9273
16.1!.!!!!!!. 26.5679 25 11.5787 05 5.7168
%j 24 1854 26 11,7647 06. 5.4898
18 ::::::::::::::::::::::::::::2i:8286 27 n.9382 07 5.1532
,9  22.1388 28 9.8758 08 4.8156

22.4577 Agosto 09 4.6110
2i 20 4113 5.5513 10. 4.7246

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
xvixXxXwXxXvVxrvXwxX;:::;:;::;;::^^

Mary> Abril Mate t Junho [ JulhoB$ j Agosto R»[

Unit 9.290,19 13.134.64 19.057.80 26.902,12 14.09 14,70 |""uierj 'l6.m,89'7""^' i'69,06 32.764,53 47'.2!g,2o' 24.85 26.14 |
I

II " UPF 4 645.23 6.^.26 9.618.34 14.0^10 7...M 7.52 J
® Ufir 365.06 524.34 740.63 

'i'-Oeeiw'"" 0.5618  0,5911 |"UT 224.00 320.00 460.00 665,00  0,40  0.40 |

IMPOSTO DE RENDA

?1
IR na Fonte (Agosto)

Base de cálculo (Rt)
Até 591,10

I Parcela a deduzir (R$) Alíquota \

m
1•Xv

Da 591,10 a 1.162,65
Da1.1M,Ma10;639;8
Acima de 10.639,80

 
591.10 
836.41

3.188.98

isento
15.0
26,6
35,0

Deduçõesa) R$ 23^4 por cada dependente (sem limite), b) Faixa adicional de RS 591.10 para aposentados.
|É pensionistas e lransfendo6 para a reserva remunerada com mais de 65 anos c) Contribuição
|x Prevideoclària. d) Pensèo alimentícia, e) Aposentados oom mars de 65 anos. sô pagarão IR se o
:> • rendimento ultrapassar a RS 1.182.20

Fonto: S«crotaria de Receita Federal

: Taxas rnddias de I Taxaover Rant. Rant. Rant. Pro),
(por tfm'dla'irtH) dla'<%> ««"•<%) mte(%) mfts(%)

Titles Pubfi^a Federsii 5,32 .0,18 P,53 .M$.  MS..." HOT MONEY . 5,59. 0,19 0,56 1,52 4,» .
bl-Oytt 5,33 0,18  0,53 1,45 4,19.." LFTE 5,79 0,19 0,57 1.56 4,54

MercadoFuture P.U.am I Taxaover Rant. Proj.
de Dl (3) ml. (% a.m.) dla.(%) m4s(%)

DIOVERFÜT.s6tembro/94 97.407,03 4,93 0,16 3,97outubro/W 94.164,37 4,M 0,6 3.Mnovembro/94 90.950,01 5,4 0,18 3,53
Apaitude 17/10/91.aCrcuiotn 2063<toBawoCenlral.pe'miM3reali;,)çáoáKOpi)niçò«coir|«imíidO,iscompes»«fis«i5e •
jurídicas não financeiras apen.iscooi títulos púbiKOsdt; 30 dias

Preço R$ Var. Vor. Var. Proj.
Indicadores   /jndioe Dia(%) S«m{%) Mes(%) Mes(%)
IDRM  1,00111770 •• •• •• ®
TR 09/08 1.9407Poupança 11/09 <34

.....U.F!R#rlt 11/08 0,5911 0,00 0,00 0,00 .
a CÂMBIOUS$ Comercial (2)compra 0,890000venda 0,892000 0,11 -2,19 -5,11

US» Flutuante (2)compra 0,903000venda 0,908000 0,78 -0,98 -2.58
US$Paratek>-RJ(1)
compra 0,90venda 0,91 0,00 0,00 -2,15
US» BM&F ¦ Comercial (3) (GO)setembro/94 916,116 •• •• *1.70
outubro/94 938,118 •• 2,40 ;novembro/94 965,000 2J7
USI BM&F • Flutuante (3) (00)

....«ftembro/S» ;; "...
AÇÒES índice Var. Var. Var. Proj.

dia(%) sem(%) mè«(%) mèi(%)
ISENN (4) 17.562 (W5 1,20 8,33
IBVRJ (4) 16.383 -0,72 0,10 7,53
IBOVESPA (5) 45.132 -0,99 0,98 7,42
IBOWt8B>fütaaoato<SW3l «,622 "...
OUmSFOT Preço RS/ Var. Vnr. Var. US8/

Grama dia(%) som(%) mès(%) Onça
$INO-Fedi.(1) 10390 0,83 -0,90 -3^0
BM&F-Fedi. 10,990 0,83 0,90 -330
COMEX • Mès presente (') 11,012 377^0

.....ÇPWPÍ.:.9!IÍ|,41!ÍP/9ÍI (') 11,082 ;; 379^0
(*) Fator d« conversio » J1,1034í7gnmas/onçatroY
(OQ)Cotaçéo * RS1J00/ÜSS1J00

Ponta (1) ANDIMA; (2) Bmo Central; (3) BM&F; (4) BVRJ; (S) BOVESPA

CAMBIO TURISMO

: Compra
(Rí)

Venda
m

Dblar 0,84 0,93 j" 
Escudo 0,005177 0,005721~ 
Franco S11I90 0.624M0 0,689914
Franco FrancSs 0,153641 0,169789
lene 0,008221 0,009086
libra 1,280391 1,414960
Lira 0,000524 0,000579
Marco Alomao 0,526401 0.S81726
Pesota 0,006365 0,007034

Font*: Banco do Braiil

(R$ • Ungate porgmmaa)

Compra Vanda 
j

Cindam (250g) 10,98 10,99

Ourinvest (250g) nd nd

Safra (1000g) nd nd

Bozano
Slmonson (lOOOg) 10.98 10,99

Fumfidoras fomecaòonts a custodianti«i cre-danciados na Bolsa MercantH a de Futuros.

I Veto j Contr. | Negocloe | Abert. :

f >11] B
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INFORME ECONÔMICO

MÍRIAM LAGE

Depois do maremoto

O 

ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, confessou temer

novas turbulências no horizonte: 
"As 

pessoas terão de se

habituar a reposições dentro de uma economia em que o dinheiro

jjmantém sua valorização. Distribuição de renda implica outro tipo
.. de política, uma reestruturação das bases econômicas, que não está

[sendo feita agora. O momento para melhorar a distribuição virá

mais tarde."
Mas o ponto de partida, segundo o ministro, é a estabilidade,

que livra o segmento mais pobre da sociedade do imposto inflado-

nário. 
"Há um dinheiro extra na economia que, mais tarde, poderá

ser complementado com medidas específicas de distribuição de
renda. O processo começa pela criação de empregos", diz.

O ministro avaliou a desavença em torno de reajustes salariais:
"Quando se teve inflação como a nossa, há tendência de confundir

^políticas de reposição salarial com distribuição de renda. Reajustes

|!de salários de 30%, 35% são altos numa economia com a moeda

i.estável." Para Ricupero, há 
"erro 

de conversão mental" dos
'brasileiros, habituados à inflação alta. Mas assegura: 

"O 
maremo-

to serenou."

O lado bom

Mesmo pedindo aos brasi-
•lleiros cautela no consumo e
^empenhando sua palavra de
!' que os preços ainda têm gordu-'-ra e vão cair, o ministro Ru-

bens Ricupero confessa que
tem dados mostrando o lado
saudável do aumento de ven-
das: 

"Já 
em julho sentimos si-

Assalto
Um fato da vida real para

avaliação do ministro Ricupe-

o ro, que quer transformar o Mi-
-,,nistério da Fazenda no Minis-', 

tério do Consumidor.
Um publicitário do Rio cha-

mou, às 20h de sábado, a Max
.•¦da Tijuca Ltda. para abrir a por-

ta de seu apartamento, fechado
-com as chaves dentro.

O serviço foi feito em cinco

minutos e a nota fiscal, onde

está escrito 
"abertura 

de uma

fechadura La Fonte sem ava-

rias", traz o valor: RS 60.

Em exame
Está no Brasil missão do

Banco Mundial que decidirá se

vai financiar— ou não — pro-

j. tos da Petrobrás. entre eles

dois polidutos, ligando a refi-

naria de Araucária a Foz do

Iguaçu e'a Maringá.
— A resposta pode sair segun-

da-feira, no Rio.

jjg Os projetos envolvem USS
^160 milhões e seriam divididos

j em partes iguais entre a estatal

; eo Banco Mundial.

nais do fim do imposto infla-
cionário com o crescimento de
10% nas vendas na periferia do
Rio e de São Paulo. Era o pes-
soai que não podia consumir
antes do Plano Real", alegra-se
o ministro com o que, para ele,
é uma das indicações mais cia-
ras de ganho salarial.

Lição argentina
Ao voltar semana que vem

à televisão, o ministro Ricupe-

ro estará com uma estratégia

pronta contra a sonegação pela
não emissão de notas fiscais.

Terça-feira, reuniu-se com a

cúpula da Receita Federal, tra-

çando os planos 
"e 

anuncio

assim que souber como a Re-

ceita poderá agir", diz.

Mais uma vez o ministro

exibe marcas de sua viagem à

Argentina, comentam seus as-

sessores. Ricupero teria ficado

impressionado com a assimila-

çào pelo comércio das leis fis-

cais, dando a nota aos consu-

midores. 
"A 

arrecadação, de-

pois de todas as medidas da

Dirección General Impositiva,

chega a USS 4 bilhões mensais

em um país com 35 milhões de

habitantes. É igual à nossa e

temos uma população quatro
vezes maior", lembra um deles.

Paia exportador

Quem quiser pode apostar:

na próxima semana devem sair

medidas que sinalizam incenti-

vos à exportação.
Só falta o laço no pacote.

Desafinados

Quem quiser também pode
fazer outra aposta: estão difi-

| ceis os entendimentos entre a

[ equipe econômica e a Receita

Alta velocidade

É de USS 1.5 milhão o con-
trato que a Victori Comunica-

çòes acaba de fechar com o gru-

po Cargill, para fornecimento de
sistema de comunicação de da-
dos e voz de alta velocidade via

satélite, interligando a sede, em
São Paulo, com o porto de Pa-
ranaguá e. ainda, ás quatro fá-
bricas da empresa: em Uberlân-
dia. Ilhéus. Andirá e Ponta

Grossa.

em torno da nova tributação

para o mercado financeiro.
É capaz de o ministro Ricu-

pero ter que usar a batuta.

Perigo da conta
Os conveniados do Amen-

can Express subiram de 120

mil em junho para 150 mil em

julho e as vendas aumentaram

70%. diz o diretor Gil Moro.

O Credicard registrou crês-

cimento de 47% em julho con-

tra queda de 20% em junho em

relação ao período pré-URV.
Queda de juros nominais

ilude muita gente.

Além da realização de lu-
cros. a queda de terça-feira das
bolsas mostra mais um movi-

mento no mercado: repatria-

çào de dólar. No balanço do
dia 9 do mercado de câmbio do
Banco Central, estão registra-
das compras de USS 67.1 mi-
lhòes e vendas de USS 126.3
milhões. Significa a saída do

país de USS 39.1 milhões.

Acerto
Até dia 9, a saída foi de

USS 80,1 milhões, projetando
um quadro melhor do que em

julho — com saldo negativo de

USS 537,1 milhões. Em ju-
nho. a entrada de dólar chegou

a USS 288 milhões.

Os dados provam que a po-
lítica do BC de conter a entra-

da de dólar está funcionando.

PELO MERCADO

Ricupero foi tão enfático no
seu discurso anticonsumo e a la-
vor da poupança que um adoles-

¦cente carioca, ainda em dúvida
sobre como presentearia o pai
no domingo, brincou: "Ele 

po-
dia ter dito: dê uma caderneta de

poupança pro papai."

Quando Ricupero acenou com

incentivos diretos a publicações
com relação de preços e qualidade
de produtos, bascava-se na expe-

riência do colega argentino Do-

mingo Cavallo, que copiou a Con-

sumer Report. Quase uma bíblia

para os consumidores dos EUA.

• O grupo Marceiino Martins
— leia-se Credibanco — fará se-

mana que vem o lançamento ofi-

ciai do Iguaçu Top Shopping,

com inauguração prevista para
outubro de 1996 e investimentos

de USS 40 milhões. A expectati-

va é faturar USS 50 milhões

anuais e atrair, em média, públi-
co de 3 milhões de moradores da

Baixada.

Governo considera consumo normal
¦ Equipe econômica não crê em explosão e descarta medidas para conter a demanda
FELIPE PATURY E SÉRGIO LEO

BRASÍLIA — O aumento de
consumo verificado nos últimos
dias tem alcance limitado e foi

provocado pelo fim do imposto
inflacionário para as camadas de
renda mais baixa e pela generali-
zação do crediário, avalia a equi-

pe econômica. O assunto foi dis-
cutido na noite de terça-feira, no
Banco Central, e a conclusão da
reunião de avaliação da conjuntu-

ra foi de que é prematuro pensar
em qualquer medida para conter

o consumo. 
"Não 

há explosão de
demanda", garantiu o assessor

José Milton Dallari.
"Não 

há sinais conclusivos de
aumento de consumo que preju-
dique o plano", confirmou, on-

tem o ministro da Fazenda, Ru-
bens Ricupero, para quem o
consumo de bens não duráveis

(alimentos, material de higiene e
limpeza), nas periferias das

grandes cidades foi o que aque-
ceu as vendas no final de julho e
início deste mês. Essas vendas,
segundo o ministro, são resulta-
do do fim da corrosão do poder
de compra dos salários pela in-
fiação.

Os economistas do governo
constataram também o aumento
de vendas através de mecanismos
de crédito, como o crediário co-
mum, cartões de crédito e che-

quês pré-datados. Isso explicaria
o aumento de consultas ao Servi-

ço de Proteção ao Crédito (SPC),
que têm ficado apenas 17% abai-
xo do nível verificado no Plano
Cruzado. Para os assessores do
ministro, a comparação com o
Cruzado é equivocada, porque
não há um aumento generalizado
de compras.

Arquivo

Crediário puxa vendas
Dados preliminares da Federa-

çào do Comércio de São Paulo
enviados ao governo dão base à
avaliação da equipe. Eles mos-
tram que o faturamento do vare-

jo, em julho, teve uma queda de
1% em julho, se excluídas as va-
riaçòes sazonais. Houve uma que-
da sensível na venda de veículos e
materiais de construção (10%) e
um forte crescimento de vendas
de bens duráveis (8%) e semidu-
ráveis, como vestuário e calçados

(17%).

Esse aumento seria explicado

basicamente por dois fatores: a

comparação com períodos de bai-

xo consumo e a influência do cre-

diário nas vendas.

O exemplo de uma grande re-

de, como o Pão de Açúcar, mos-

tra as razões do ceticismo da equi-

pe em relação às análises de ex-

plosão de consumo: nesses super-
mercados, onde se encontram
cerca de 300 produtos em oferta,
o crescimento das vendas foi pro-
vocado principalmente no setor
de eletrodomésticos, impulsiona-
do pela volta do crediário, em até
12 prestações.

A constatação de que as classes
de mais baixa renda não se re-
traem devido às altas taxas de

juros e levam em consideração

principalmente o peso de cada

prestação no salário mensal levou
o ministro a pedir em seu pronun-
ciamento na TV, ontem, que os
consumidores tomem cuidado pa-
ra não pagarem juros excessivos,
iludidos por prestações aparente-
mente baixas.

Esse mesmo fator levou os in-
tegrantes da equipe a avaliar que
seria ineficaz aumentar juros.

Fantasma do

Cruzado anda

longe do Real
LUCILA SOARES

O 
que está por trás da

preocupação com o con-
sumo é uma lei econômica das
mais antigas e simples: a lei da
oferta e da procura. Quando a
oferta é maior do que a procu-
ra, os preços tendem a cair;

quando a procura aumenta
além do que a economia é ca-

paz de produzir, a tendência se
inverte.

Julho deu uma boa de-
monstração disso. Depois da
disparada de preços na virada
do real, os consumidores se

mostraram cautelosos — até

porque todo mundo demorou
a ter noção dos preços na nova
moeda. O resultado foi uma
enxurrada de promoções.

Mas a verdade é que sobra-
ram gorduras a serem queima-
das. Há preços ainda muito ai-

tos. Dai a insistência do minis-

tro Ricupero sobre a necessi-

dade de o consumidor se

manter alerta. Mas isso não

significa que comprar tenha vi-

rado um pecado. O proble-
ma é a chamada explosão do

consumo.
Ela aconteceu, por exem-

pio, no Plano Cruzado. Em um

primeiro momento, porque o

congelamento permitiu que
uma demanda que estava re-

primida se concretizasse. Em

seguida, porque começou a fal-

tar produto. Inseguros em rela-

ção ao futuro, os consumido-

res trataram de se precaver e

acabaram sancionando os au-

mentos de preços.
Mas hoje, a situação é bem

diferente. As empresas têm es-
toques, não há congelamento,

os juros estão altos e não liou-

ve ganho real de salário . É
normal que, depois de um mês
de adaptação ao real, as ven-
das se recuperem. Principal-
mente às vésperas do Dia dos
Pais. Por isso, nada indica que
o consumo seja um obstáculo
ao Plano Real.

Úcupero só recomenda cuidado com juros altos cobrados em crediários

Essa

promoção
é por tempo

limitado.
Mas as nossas
roupas, não.

LIQUIDAÇÃO BORELLI / BOGART

ROUPAS DE PURO CAMISA DE PURO

UNHO BRASPÉROLA UNHO BRASPÉROLA

r$129,00 r$44,00

CALCA DE PURO CAMISA SOCIAL

UNHO BRASPÉROLA TRICOLINE

R$39,00 r$21,00

CAMISA SAPATOS DE COURO

PÓLO LISA DE DIVERSOS MODELOS

r$18,00 R$55,00

CAMISA GRAVATA DE SEDA

pólo listrada importada

r$24,00 r$15,00

PAGAMENTO A VISTA = CARTÃO = 2 X SEM ACRÉSCIMO.

Venha conferir a qualidade das melhores marcas

mundiais por um preço bem acessível.

I=> DEARJ
Av. Rio Branco, 92/94 - Centro - Tel.: 252-7761

Av. Rio Branco, 161 - Centro - Tel.: 242-5694
Rio Sul, Térreo - Tel.: 541-4046

Av. N. S. Copacabana, 985 - Tel.: 521-589-1

Reedição da

MP do real

é negociada
BRASÍLIA — O Ministério da

Fazenda já iniciou negociação
com o Congresso para a reedição
da MP 566. O ministro Rubens
Ricupero recebeu ontem o relator
da MP, senador José Fogaça

(PMDB-RS), para debater os

pontos que os parlamentares que-
rem alterar na legislação que defi-
ne as regras contratuais a partir a
emissão do real.

As principais propostas de ai-
teraçào são dos setores da cons-
truçào civil e da agricultura, re-

presentados pelos deputados Luiz
Roberto Ponte (PMDB-RS) e
Odacir Klein (PMDB-RS). Ponte

propõe que os contratos de alu-

guel possam ser revistos, desde

que haja acordo entre imobiliárias
e inquilinos, antes de janeiro, data

prevista pela MP 566 para ações
revisionais que reestabeleceriam
os preços de mercado, aos contra-

tos. Já Klein sugeriu a Ricupero

que retire da MP as regras de

financiamento agrícola, que se-

riam definidas por uma MP espe-

cífica.

Porque o Paste
está no Rio Off Prices

VV W conceito Off Price vem crescendo no

mercado e atraindo muitos clientes. Por isso, o

Pastello estará presente oferecendo uma alternativa

em alimentação: fritas, hot dogs e deliciosos pastéis
de diversos sabores feitos na hora, com o padrão de

uma rede de 13 lojas em 7 Estados. II

(Jorge Mansur Filho - Grupo BigBurgcr)

INFORMAÇÕES: UOUE (021 )541-7245/542-7545/295-9595
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Alimentos puxam a inflação de julho
Dos três índices divulgados ontem, o INPC apresentou a maior variação (7,75%), enquanto a menor (5,47%) ficou com o IGP

Planejar aplicação fica mais difícil
Alimentos, vestuário e transpor-

te público foram os itens que mais

pesaram nas taxas de inflação de

julho divulgadas ontem pelo IBGE

e pela Fundação Getúlio Vargas. O

menor índice foi o do IGP-DI, com

5,47%, enquanto o IPCA chegou a

: 6,84% e o INPC a 7,75%, o mais

alto entre todos os índices em real.

O economista Paulo Levy, do Ipea,
'"disse 

que as taxas refletem o forte

efeito das geadas nos produtos in

natura, empurrando para cima os

preços dos alimentos, que têm peso
elevado no cálculo.

Levy e Gil Pace, da GPC Con-
sultores, alertam que os três índices

estão contaminados, porque ainda

trazem reflexos dos aumentos de

preços em junho. Pace afirma que,
na prática, as taxas resultam 

"de

um conjunto de operações aritméti-

cas realizadas com uma salada de

preços em cruzeiro real, URV e

real". Para efeito de cálculo e com-

paração com o real, porém, os pre-
ços em cruzeiros reais foram trans-

formados em URV.
Entressafra — É no IGP da

FGV que ficam mais claros os efei-
tos da entressafra. A variação de

preços ao consumidor vai dos
62,81% da manga, passa pelos
74,31% da alface e chega ao teto

dos 114,04% da vagem. No global,
os preços no varejo subiram 8,01 %,
enquanto no atacado estacionaram
nos 4,4%. O custo da construção

... aumentou 3,5%.
No INPC, que reflete a cesta de

consumo de famílias com renda en-

: tre um e oito salários mínimos, a
' 

maior alta foi do grupo transporte
¦ e comunicação (11,72%), puxado

pelo transporte público (16,74%).
Vestuário aumentou 10,28%, en-

quanto alimentação subiu 9,55%..
No IPCA, que mede a inflação

de famílias com rendimento de um
a 40 salários mínimos, as maiores
altas foram do vestuário (10.18%) e

alimentação e bebidas (10.03%). A

primeira prévia do IGP-M de agos-
to, que calculou a variação de pre-

• 
ços entre 21 e 31 de julho, ficou em

7,58%. Com coleta de preços no
mesmo período, o IGP-2 Real de

aeostocheeoua3,l%.

Arquivo —19/4/94

Pace: índices ainda refletem os grandes aumentos ocorridos em junho

LUCINDA PINTO

SÃO PAULO — Nas primeiras se-
manas de moeda estável, realizar
negócios no mercado financeiro,
como compor carteiras de fundos
ou fazer apostas no mercado de

futuros, passou a ser uma tarefa

ainda mais delicada. Por isso, as
diferenças entre os índices de infla-

ção têm deixado operadores de
mercado inseguros sobre em qual
número apostar. 

"Qualquer 
meio

por cento faz diferença agora e,

quando as taxas estão estáveis, a
chance de recuperar uma perda de-
mora muito tempo", explica o su-

perintendente de investimentos do
Unibanco, Marcelo Maneu.

Pelas expectativas dos econo-
mistas, o IPC pode chegar a 1,5%
em agosto, o IGP-M a 0,8% e o
IPC-r a 3%. Com a inflação nesse

patamar, a diferença entre um ín-
dice e outro ultrapassa 300%.
Com índices acima de 40%, como
antes da adoção do real, dois

pontos percentuais poderiam ser
considerados irrelevantes.

Maneu observa que, agora, o
banco tem que fazer mais contas

para realizar uma aposta na Bolsa
de Mercadorias e de Futuros

(BM&F) para compor a carteira de
um fundo de investimentos, porque
uma pequena alteração na taxa de
um dia para o outro pode provocar
prejuízo financeiro maior do que
quando as taxas de inflação e de

juros estavam na casa
dos 40%.

Taxa nominal
— O Banco Central

já deixou claro que,
na política monetá-
ria que adotou no-

primeiro mês do real,
o importante é saber

qual será a taxa no-
minai, ou seja, aque-
Ia que embute o índi-
ce de inflação. On-
tem, o BC interveio
no mercado indicando que a taxa
nominal deve se manter em 4,2%
até a próxima semana.

O presidente do BC, Pedro
Malan, afirmou, há alguns dias,

que o investidor não deve mais
tentar adivinhar qual será a taxa
de juros real — aquela que já vem
com o desconto da inflação —,

porque não é isso que vai dar
idéia de como os juros vão se
comportar. Para rea-
lizar um negócio, o
investidor tem que
tomar por base essas
operações realizadas

pelo BC para saber
se deve haver ou não

queda nos juros.
A dispersão dos

índices que medem a
inflação traz ainda
mais dificuldade na
apuração de qual é a
taxa de juros correta

Maílson da NóbreRa

AGOSTO (*)

IPC da Fipe 0,8%

IGP-M

'Projeção da inflação

Fonte: Lloyds Bank

|ue deve ser utiliza-

Ia nos negócios. 
"O

investidor tem difi-

culdade de saber

qual é o ganho real

que tem nas opera-

ções, porque há índi-

ces que medem uma

inflação de 0,8% e
outros de 3%", leni-

bra Marcelo Sc li-

midt, economista do
Lloyds Bank. Ele
conta que a projeção

do mercado financeiro para agos-

to é de que o IGP-M fique em

1,5%, a Fipe em 0,8% e o IPC-r

em 3,0%. 
"Apenas 

as interven-

ções do BC podem orientar, o. in-

vestidor na definição das taxas de

juros, porque os índices estão ain-

da muito dispersos", afirma.

Alteração — "É 
uma altera-

ção na forma de trabalhar no mer-

cado financeiro. O ganho real con-

tinua sendo impor-

tante para o investi-

dor, mas os cálculos

de qual será a taxa de

juros já não são feitos

em cima da inflação.

mas sim das opera-

ções do BC", afirma
o ex-ministro da Fa-

zenda Mailson da

Nóbrega. Por isso.
Maneu diz que os
bancos têm que gas-
tar mais tempo.

1,5%

3,0%

índice (%)

IPC-r 6,08

INPC 7,75

IPCA 6,84

IPC-Fipe 6,95

IPCA-E 5,21

IGP-DI 5,47

Fonte: FGV/IBGE

Produto Variação (%)'

Vagem 114,04

Alface 74,31

Manga 62,81

Mamão 40,63

Pescado 17,90

Panificados 16,40

Alim. fora casa 15,24

(*) Aumentos dos preços ao con-
sumidor entre 1o e 31 de julho.
Fonte: FQVIIBGE

As previsões recebidas pelo governo
BRASÍLIA — As previsões dos

bancos e consultores privados para
o IPC-r entregues aos responsáveis

pelo acompanhamento de preços
do governo apontam para um índi-
ce entre 3% a 3,5% em agosto.
Somado aos 6,08% de julho, esse
índice significa que os trabalhado-
res com data-base em setembro, co-
mo bancários e petroleiros terão
direito, por lei, a um reajuste de

pelo menos 9%. Os bancários rei-

vindicam 116%; e os petroleiros,
50.09%.

A divulgação, ontem, de que o
INPC alcançou 7.75% levou os
consultores e o próprio governo a
reverem a estimativa para o IPC-r
de agosto. A equipe econômica en-
dossa as expectativas dos consulto-
res, que apontam um índice de cer-
ca de 1,5% para o IPC da Fipe.
Hoje, a Fipe divulga a apuração da
última quadrissemana de julho.

que. acreditam os assessores do mi-

nistro Ricupero, deve confirmar a

tendência de queda acentuada nos
índices. Os preços de serviços, das
frutas e da carne ainda são os vi-
lões. Mas os técnicos acreditam que
esses preços já subiram o máximo

possível. 
"A 

tendência agora é de

queda, ou no máximo, estabiliza-

cão", prevê um dos assessores de

Ricupero. (Sérgio Lco)

SO A RECREIO AVALIA
SEU USADO COMO
FOSSE UM PAI.

O MELHOR ESTOQUE DA CIDADE

SEU CARRO USADO COMO ENTRADA

TRANSPORTE IMEDIATO GRÁTIS PARA

CLIENTES NA BARRA, SÃO CONRADO,

RECREIO E JACAREPAGUÁ.

L__JL__L .1
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Governo aumenta subsídio

para a produção agrícola
BRASÍLIA — Os ministros da

Fazenda. Rubens Ricupero, e da

Agricultura. Sinval Guazelli.

anunciaram ontem o plano de

financiamento da safra agrícola

do período de 94/95, prevendo
um aumento de 100% na con-

cessão de subsídios do Tesouro

Nacional para a equalização das

taxas de juros e a redução dos

encargos dos empréstimos. O

plano aumenta em RS 2 bilhões

os recursos disponíveis para a

agricultura, representando um
incremento de 56,5% em relação

a 1993. A estimativa é que a

produção aumentará em 10%,

passando de 76.2 milhões de to-

neladas para 83.8 milhões, e área

plantada em 6.4%.

O Tesouro vai bancar o sub-

sídio quando o agricultor tomar

um empréstimo num banco, pri-
vado ou oficial, e a taxa de juros
cobrada ficar acima da variação

da TR. A diferença será paga -

equalizada - pelo governo. Ou-

tra forma de subsido prevista no

Arquivo — 17/3/94

Guazelli: sucesso agrícola è indispensável ao êxii

pacote agrícola são os RS 250

milhões que o Tesouro empres-

tara aos mini e pequenos produ-
tores sem aplicar a TR na corre-

ção dos financiamentos.
Ao anunciar o plano de safra,

o ministro Sinval Guazelli enal-

teceu o Plano Real, mas aprovei-

tou para dar um recado ao seu

colega da Fazenda. 
"Apenas

com políticas monetárias não se

alcançará a estabilidade: preci-
..'.mos de respostas econômi-

cas", afirmou. 
"O êxito do pia-

no econômico depende do êxito

do setor primário".
Em seu discurso, Ricupero

disse que os agricultores dispo-

rão não só de mais recursos co-

mo também de melhores condi-

ções para pagar os financiamen-
tos. Assegurou também que o
maior volume de recursos dispo-

níveis para o setor agrícola é
consistente com os limites de ex-

pansão- monetária.

UNE pede punição para
confederação de escolas

BRASÍLIA — A União Nacional dos

Estudantes (UNE) recorreu ontem à

Secretaria de Direito Econômico

(SDE) e à Procuradoria Geral da Re-

pública para pedir a punição da Con-
federação Nacional dos Estabeleci-
mentos de Ensino (Confenen) por in-

centivar o desrespeito à MP 550 que
regula a conversão das mensalidades

para o real. O presidente da UNE,
Fernando Gusmão, acusa o presidente
da Confenen. Roberto Dornas, de es-
timular as escolas particulares a ado-
tarem critérios de conversão diferentes
dos previstos na MP. 

"Um 
cidadão

que faz isso merece ir para a cadeia",
afirmou Gusmão.

Gusmão quer também que a SDE
enquadre na lei antitruste as escolas

privadas que burlarem a MP 550.
Acompanhado da presidente da Asso-
ciaçào de Pais e Alunos das Escolas de
São Paulo. Hebe Tolosa, o presidente
da UNE entregou representação á se-
cretaria. 

"O 
senhor Dornas se diz um

educador e está dando uma lição de se
fraudar a lei", acusou Gusmão.

Apelo — Se a Confenen insistir
em não seguir a MP, o presidente da

UNE disse que vai orientar os estu-

dantes aMiào pagarem as mensalidades

convertidas à revelia das regras edita-

das pelo presidente Itamar Franco.
Em encontro com o vice-procurador
da República, Moacir Machado, o

presidente da UNE entregou cópia de
um informe em que Roberto Dornas
avisa os diretores das escolas que as
regras da MP não precisam ser segui-
das porque a medida provisória ainda
não foi convertida em lei pelo Con-

gresso.
Estão previstas para esta semana,

passeata em Curitiba, ato de protesto
em frente á sede da Confenen em Belo
Horizonte além de manifestações em
outros estados.

\99\ O problema do reajuste dos alu-

guéis, com base na Medida Pro\isnria

542, reeditada no último dia 30 de. julho,
como MP 566, não vai ser resolvido tão

cedo pelo Supremo Tribunal Federal. A

Confederação Nacional do Comércio

(CNC) havia entrado com ação de in-
constitucionalidade contra a MP 542,

por ter ela afetado situações jurídicas
(contratos) definitivamente consolida-
das. Assim, a MP 566, que substituiu a
MP 542, embora com algumas modifi-
cações, não foi suspensa, continuando a
ter efeito de lei.

PLANO DE SAFRA

Total de recursos —

RS 5.650 milhões, dos quais R$
250 milhões para mini e peque-
nos produtores; RS 2 bilhões vi-
rão de recursos livres que os

bancos emprestam se quiserem.
No ano passado, o montante

disponível para a safra foi de RS

3.61 bilhões.

Financiamentos —

Os miniprodutores não pagarão
TR sobre seus financiamentos,

mas apenas juros de 6% ao ano.
Os pequenos foram beneficiados
também porque só pagarão 50%

da TR mais 6% ao ano.

Juros reduzidos —

Os médios c grandes produtores

pagarão menos pelos emprésti-
mos, cujo custo cairá de 12,5%
ao ano mais TR cobrados na
safra passada para 11,5% mais

TR para a cana-de-açúcar e

11 % mais TR para os demais

produtos.

Subsídios — O governo
federal vai gastar RS 600 mi-

lhões do orçamento na equaliza-

ção de taxas de juros. No ano

passado, esse tipo de subsidio

agrícola foi de apenas RS 300

milhões.
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Juros sobem e CDBs chegam a 50,4%
¦ Elevação de dois pontos percentuais foi provocada pela ação do Banco Central, que manteve altas as taxas do overnight

A EVOLUÇÃO DOS CDBs

Manobras derrubam bolsa

0 mercado financeiro deixou de
acreditar em uma nova queda dos

juros após o Banco Central ter indi- Ãs ¦•¦•¦• _, ,_,. . .„. ,
cado que até a próxima quarta-feira |. "* TaxftanoJ%) Taxaoyermês^).. ^
as taxas do overnight ficarão está- ...Q.liKfi •$& 7_i" ®
veis em 5,28% ao mês, significando ..WM f.W 4.3?.. ||'., 
taxa efetiva de 4,18% no mês. A ...TO» gAQS $f g1 -';: 
resposta no mercado futuro de ju- ,' ...Wf» .^gg }#¦•1

''¦'. 
ros foi imediata, com os contratos .' ...Q5$8 J|-'-^S Jg» I

;''passando a projetar taxa efetiva de ..98#8 #•'$ •"•£•• ;;:
'•••'.'3,97%, 

contra os 3,65% estimados i ...Qãfl» 48,pp Jg.. |'na 
véspera. Os juros dos CDBs com ...M A98.

prazo de 30 dias apresentaram alta Fo"ü'!.*,8W'"p*'s "nanceiras.

de mais de dois pontos percentuais'',"' 
na taxa anual, sendo negociados a

;', 50,40%, contra os 48,20% que, se-' 
gundo cálculos dos operadores,

.corresponderiam à estabilidade em'.. 'relaçãoàvéspera.

Para o presidente do Banco Cin-',.., 
dan, Luiz Antônio Gonçalves, a in-

.., tervenção do BC não surpreendeu
os especialistas. Segundo ele, a me-

.dida foi puramente técnica, como
forma de conter a queda dás taxas,

que vinha sendo considerada exa-

gerada. 
"O Banco Central tem sen-' 

sibilidade para conter movimentos

que não estejam condizentes com a
1 

realidade. E, ontem, apenas procu-
rou mostrar para o mercado em

que patamar os juros devem per-
i mancer neste momento."

Evasão — Na avaliação do um
outro executivo financeiro, porém,
o BC assumiu um comportamento

. ; mais conservador na condução dos

juros para tentar evitar uma saída
de recursos das cadernetas de pou-
pança estimulada pelos baixos ren-
dimentos nominais. Além disso, as
estimativas para os índices de infla-

ção medidos em real não são oti-
mistas e o fantasma do consumo
começa a rondar o bom andamento
do plano econômico.

O BC não pode correr o risco de
baixar demais os juros e arcar com
a responsabilidade de uma corrida

para as compras, observa um ope-
• rador. Enquanto houver credibili-

•¦' - dade de que o dinheiro está sendo
'"-'remunerado no mercado fmancei-
... .ro, acrescenta, as pessoas permane-
raicerão resistindo em ir às compras e

o comércio continuará baixando

preços para atrair consumidores.

O dilema dos poupadores

As bolsas de valores fecharam as
negociações de ontem com baixa de
0,7% no Rio e de 0,9% em São
Paulo. Esse comportamento sur-

preendeu os investidores, que após-
tavam em um dia de boa valoriza-

ção, devido à divulgação da nova

pesquisa do Ibope, na qual o candi-
dato do PSDB à Presidência da
República, Fernando Henrique
Cardoso, apareceu com quatro
pontos percentuais á frente de Luís
Inácio Lula da Silva, do PT. O
resultado da pesquisa, segundo o
analista da Corretora Prosper Sér-

gio Farme D'Amoedo, acabou fi-
cando em segundo plano, por causa
da proximidade dos vencimentos
nos mercados de opções (dia 15,
segunda-feira) e futuro de índices
(dia 18, quarta-feira).

Há muitos vendidos (investidores
que apostam na baixa do mercado)

que estão operando a descoberto.
Ou seja, sem ações para entregar
nos dias de vencimento, caso os
comprados (aqueles que acreditam
na alta das bolsas) saiam vencedo-
res. Assim, eles trataram de derru-
bar os preços das ações para invia-
bilizar os negócios dos comprados.
Essa briga deverá ficar ainda mais

acirrada hoje e amanhã. Por isso, é
bom que os investidores tenham
cautela ao entrarem no mercado. A
dica, diz Farme DAmoedo, é espe-
rar os vencimentos de opções e fu-
turo de índices, para então fechar
as compras de ações: "o mercado
voltará à normalidade, com grande
possibilidade de registrar boas ai-
tas", diz o especialista.

? O ministro da Aeronáutica, bri-

gadeiro Lélio Lobo, e o presidente da
Embraer, Ozires Silva, vão ao Sena-
do na próxima terça-feira defender a

privatização da Embraer. O Minis-
tério da Aeronáutica depende de au-

torização do Legislativo para leiloar
a empresa, que enfrenta dificuldades
financeiras. O senador Eduardo Su-

plicy (PT-SP) lidera um grupo de

parlamentares contrários à venda da
estatal. Foi dele a proposta de convi-
dar o ministro para uma audiência

pública no Senado. Ele acredita que
a empresa compradora dificilmente
se interessará cm continuar desenvol-
vendo novos projetos de aeronaves,
transformando a empresa em linha
de montagem.

Disparidade
de estimativas
causa insegurança
________

Diante 
da queda dos juros,

os investidores em cader-
netas de poupança estão levando
um susto ao perceberem que o
rendimento nominal das cader-
netas teve queda acentuada de

julho para agosto. A apreensão
fica maior ao se comparar os

ganhos das poupanças abertas
na primeira semana deste mês
com as projeções dos índices.

Com as estimativas dos índices
de custo de vida variando de 0,8%
a 3%, os investidores não sabem
se terão ganho ou perda com a

poupança neste mês. Deve ser
considerado pelo poupador o ín-
dice de inflação que tenha sido
coletado em prazo semelhante ao
da aplicação para avaliar se houve

ganho ou perda. Há índices com
coleta do dia 16 de um mês ao dia
15 do outro (IPC-r), do dia Io ao

dia 30 do mesmo mês (IGP) e de
21 de um mês ao dia 20 do outro

(IGP-M).
O diretor Crédito Imobiliário e

Poupança do Citibank, Fábio
Nogueira, aconselha que as pes-
soas que já estão com o dinheiro
aplicado em caderneta não mu-
dem de investimento, pois o
IPMF de 0.25% desestimula

qualquer troca no momento. Ele
recomenda diversificar, aplicando

pelo menos 20% dos recursos na

poupança. 
"As cadernetas não

têm o compromisso de ganhar da

inflação, mas de acompanhar a
média de rentabilidade dos invés-
timentos disponíveis no mercado,

o que está acontecendo", afirma o

diretor do Citibank.

Vencimento C or re<^o <%) _

01/09 2,6419

02/09 2,5600

03/09 2,4563

04/09 2,3004

65/09 .;;„7.H„.

06/09 2,2592
"07/09 2.3437.

08/09 2,4062

Arquivo — 15/3/94

Nogueira, do C/7/: momento recomenda diversificação de aplicações

__ __ ______________> _________ S0 A RECREIO TEM VW T POR
UM PREC0 QUE SEU
PODE PAGAR.

TODA A FAMÍLIA VOLKSWAGEN FINANCIADA

EM 24 MESES COM 20% DE ENTRADA E CREDITO

APROVADO NA HORA.

PLANTÃO DE VENDAS:

de 2a a sábado

das 8h às 22h

Domingos e feriados

das 8 às 18h

PLANTÃO DA OFICINA:

de 2a o 6a das 7 às 24h.

Sábados dos 7 às 18h

fM Recreio
NO FUTURO, AS OUTRAS SERÀO ASSIM.

AV,DASAnlERiCAS,15.400
TeL: 437-7000
Fax: 326-3272-Telex: 2130319 RVIL-BR
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Cotação do dólar comercial pára de cair e sobe 0,22%
Os preços do dólar comercial

pararam de cair ontem, apesar da

oferta de moeda continuar supe-

rando em muito a procura. No final

do dia. o comercial apresentou alta

de 0.22% em relação à véspera,
sendo negociado a RS 0,895 para
compra e a RS 0,897 para venda.
Os operadores de câmbio assinalam

que as oscilações apresentadas nos

preços do dólar nos últimos dias
representam uma situação normal
de mercado, obedecendo a lei da

oferta e da procura. Segundo o

acompanhamento realizado pela
Associação Nacional das Empresas
Credenciadas em Câmbio (Anecc),
os preços do dólar só não recuaram
mais porque os importadores co-

meçaram a fechar contratos de

câmbio de forma mais acelerada.

Os dados da Anecc apontam um

crescimento de 13.93% nos nego-
. cios dos importadores na primeira

semana de agosto e de 9.05% dos
exportadores, em relação ao mes-
mo período no mês passado. O di-

1 retor de uma corretora de câmbio
ii afirma que em outros países que

¦ 
passaram por um processo de esta-
biiizaçào da economia, como Mexi-

• co e Argentina, o comportamento

do câmbio foi semelhante, com o

dólar chegando a ser vendido a 80
centavos da moeda local.

Banco Central — Os poucos
que ainda esperavam uma interfe-
rência do Banco Central para sus-
tentar os preços do dólar estão mu-
dando de opinião, e acreditando

que o BC não voltará a comprar
dólares no mercado. Muitos bancos

que haviam vendido dólares nos

primeiros dias do mês retornaram
ontem para recomprá-los, realizan-
do lucros. Os preços do dólar no
mercado paralelo também reagiram
ontem, encerrando a RS 0,89 para
compra e a RS 0,91 para venda,
com alta de 1,11% em relação à
véspera. O dólar flutuante foi nego-
ciado, na média, a RS 0.906 para
compra e a RS 0,908 para venda.

Eleições — O volume de en-
trada de recursos de investidores
estrangeiros para as bolsas de valo-
res vem crescendo na mesma pro-
porção em que o cenário das elei-

ções presidenciais vai se desenhan-
do. O diretor de um banco que
administra recursos de investidores
estrangeiros assinala que o Brasil
está sendo avaliado no exterior co-
mo o melhor dos mercados emer-

gentes da América Latina para se
investir. (Sérgio Fadul)

Aquivo - 6/3/94
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BC continuará fora do mercado

Franco: mercado está equilibrado

JOSÉ RAMOS

BRASÍLIA — O Banco Central
continua impassível diante da que-
da do dólar em relação ao real.
Preocupado em cumprir a meta de
emissão de reais, a equipe econômi-
ca não atende aos apelos dos expor-
tadores, que insistem em ver o BC
de volta â ação. valorizando a moe-
da americana. O diretor de Assun-
tos Internacionais do Banco Cen-
trai, Gustavo Franco, deixa claro
sua posição sobre o assunto : " O
mercado está encontrando seu
equilíbrio. Havia um certo artificia-
lismo em se fixar a taxa de câmbio
tal qual se fazia com o preço da

gasolina. O dólar não é um preço
público".

Segundo o diretor, o Banco
Central só voltará a intervir no
mercado, comprando ou vendendo

moeda estrangeira, se houver uma

oscilação que provoque desequilí-
brios na economia, o que não ocor-
reu até agora na avaliação da equi-

pe econômica.
O BC decidiu não intervir no

mercado de dólar para não atrapa-
lhar o cumprimento da meta de

expansão monetária do plano real
de apenas RS 7,5 bilhões até o dia
31 de setembro. Esse limite é para o

que se denomina base monetária,

que é a soma do papel moeda emiti-
do mais as reservas que os bancos
deixam no BC. Até o final de ju-
nho, a média já estava em RS 6,6' 
bilhões, deixando pouco espaço pa-
ra crescimento em agosto.

Se o BC voltar a comprar os
dólares que estiverem sobrando no
mercado, como fazia antes do real,
ele terá que emitir mais reais para
trocar pelos dólares. Para evitar

que esses reais a mais em circulação

provoquem uma oferta excessiva de

crédito e de consumo, com mais

inflação, o BC tem que atraí-los

para seus papéis. Mas esses papéis
têm que oferecer juros cada vez

mais altos, o que acaba afetando
toda a economia.

Essa ciranda foi a responsável

pela acumulação das atuais reser-
vas cambiais, que passaram de USS
18,7 bilhões em janeiro de 1993 pa-
ra USS 38.2 bilhões em maio de

1994. Neste período a inflação ex-

plodiu também, psassando dos
25% mensais para 40%.

Os técnicos do BC argumentam

que a queda do dólar ainda não
ameaça as exportações. A balança
comercial financeira (que meda a

troca de moedas destinada ao co-

mércio exterior, e não o embarque
físico das mercadorias), continua
sendo superávitária, embora tenha
havido uma redução no montante
de dólares ingressados. Em julho,
os dólares trazidos pelos exporta-
dores deram para pagar as imorta-

ções e ainda sobraram USS 873
milhões (contra USS 2,5 bilhões em
junho).

Nos três primeiros dias de agos-
to. a projeção era de que o mes
fosse encerrado com superávit de
USS 976 milhões. As perdas se fize-
ram sentir mais no segmento finan-
ceiro. onde são trocados os dólares
destinados a investimentos ou pa-
gamentos de dívidas. Nessa área,
houve uma evasão líquida de USS
537 milhões em junho, e há uma

projeção de se perder mais USS 554
milhões em agosto.
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loubo de automóveis dá 
prejuízo 

às seguradoras

Nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, são furtados 5% dos veiculos segurados, enquanto a média nacional não passa de 2%.'i

CLAUDIA schüffner
Cairo: Ainda vão te roubar um.

Não foi à toa que a Federação
Nacional das Empresas de Seguros
Privados (Fenaseg) estampou essa
frase em outdoors no Rio, São Pau-
lo e Brasília. As indenizações por
roubos e furtos levaram as segura-
doras a pagar cerca de USS 1 bi-
lhão, em 1993, segundo estima o
presidente da Fenaseg, João Elysio
Ferraz. Essas indenizações compro-
metem, em média, 40% da receita
dessas carteiras.

Com tanta pressão contra o cai-
xa, as seguradoras têm tido dificul-
dades para pagar os sinistros, o que
fez com que, em 1993, apenas qua-
tro grandes grupos — Bradesco,
Sul América, Sasse e Nova Ham-
burgo —, fechassem no azul. O se-
guro de automóveis representa, em
média, 33% das carteiras das segu-
radoras. No Rio e em São Paulo, a

situação é tão grave que, ao contra-
rio do resto do país, do total de
sinistros pagos, cerca de 70% são
por roubos e furtos.

O grupo Sul América contabili-
za números impressionantes: em
1993, dos USS 300 milhões de fatu-
ramento bruto da carteira de auto-
móveis, USS 120 milhões gastos em
indenização. Dos 500 mil veículos
que a Sul América tinha segurados
em 1993,10 mil foram roubados.

Os estados de São Paulo e Rio
de Janeiro, campeões desse ranking
macabro, lideram as estatísticas na-
cionais. Eles abrigam 65% da frota
brasileira (estimada em 17 milhões
de automóveis, sendo 2,5 milhões
segurados), e foi neles, notadamen-
te em suas capitais, que desaparece-
ram 150 mil dos 200 mil carros
roubados no Brasil no ano passa-
do. Outro número desfavorável: en-
quanto a média brasileira é de dois

N° de carros roubados no Brasil 200.000
N° de roubos em Sao Paulo 100.000
N° de roubos no Rio 50.000
Frota brasileira de autombveis  17.000.000
N° de carros segurados no Brasil  2.500.000
Prejuizo do setor US$ 1 bilhao*
Indice de roubos no pals 2%
indice de roubos no Rio e Sao Paulo 5%
Indice de recuperapao no Rio 20%**
Indice de recupera<?ao em Sao Paulo 40%***
Aumento m§dio do seguro 30%*
* Estimativa da Fenaseg
** Sindicato das Seguradoras do Rio
*** Sindicato das Seguradoras de Sao Paulo

carros roubados a cada 100 segura-
dos, nessas cidades o número de
roubos sobe para cinco."Vender mais seguros é prejuízo
certo e se aumentarmos os preços

vamos afastar as pessoas. O que
precisa acabar são as oficinas de
desmonte, que funcionam muitas
vezes sob a guarda dos policiais",
explica o presidente da Santa Cruz

Seguros (Grupo Arbi), Henrique
Saraiva.

A conseqüência imediata do
crescimento de carros roubados é o
aumento do preço do seguro. A Sul
América, que tem a maior carteira
de automóveis do país, reajustou
seus preços em 30% desde o ano
passado, em decorrência, também,
da acirrada concorrência que tinha
derrmm o valor dos prêmios no
ano passado. As outras não fica-
ram atrás e daí o susto tomado por
quem foi renovar seu seguro este
ano. O seguro de um Gol 1.000 no
Rio, que custa RS 7,67 mil na tabe-
la, pode chegar a até 18% do valor
do carro (RS 1,38 mil).

A campanha da Fenaseg quer
chamar a atenção para esse proble-
ma. "Enquanto não acabarem as
robautos da vida, o seguro vai con-
tinuar caro. E os grandes prejudica-
dos serão as 15 milhões de pessoas

que não estão com seus carros sè-;''-i
gurados", explica o vice-presidente'-•'
do Bradesco Seguros, Carlos
ta, referindo-se especificamente # !
feira de Acari, no subúrbio do Rio?*' I
conhecida por revender peças usaísq
das de automóveis sem nota fiscabob

O grupo Bradesco —, primeiro''
do ranking geral das seguradoras
em 93 e com 300 mil carros segury-
dos em carteira —. gastou em indè-
nizações por roubo e furto 68,95%
dos USS 57 milhões arrecados em
prêmios no primeiro trimestre de
1993. Por conta do prejuízo , ti
companhia reduziu de 28% para ''
20% a participação do segmentei'2
em sua carteira fno^

Mas para as companhias de mé-n'
nor porte, a alternativa tem sido íiv1
migração para cidades do interior.1'1!
com menores índices de sinistroi^
Foi isso que fez a Indiana Seguros"..
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RESUMO DAS OPERAÇOES MERCADO A VISTA ¦ LOTE
Títulos tipo DBS Qtd. Fech. Min. Mòd. Obc. I.L.% Ano Títulos tipo DBS Qtd. Foch. Min. Míu. Mòd. Osc.% U.Ano •

jjlrj
Qtde

Mil
Lote 2.187.617
Mercado a Termo 640
Mercado de Opções 275.340
Mercado à Vista  1.910.137
Exercício de Opções 1.500
Das 50 ações componentes do l-Senn, 14 subiram,
permaneceram estáveis e oito não foram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Oscilação Anterior

17.412 17.873 17.656 17.562 ¦0.3 17.624

Vol. em
R$

62.647.415,00
66.798,00

6.629.058,00
55.786.559,00

165.000,00
21 cairam, sete

Há um Há um
Mêi Ano

15.458 2.093

Tttuioa tipo DB8 Foch. Min. Máx. MM. Osc.% I.L.Ano

Preço em Reais por mil ações

AÇÕES DO SEWN AÇÕES FORA DOSENN
Maiores Altas

Banco Nacional pne 12,08%Vale do Rio Doce on 4,67%Acesita one 3,83%
Copei on 3,60%
Telebrás pn 2.00%Maiores Baixas
Telesp pn 9.78%Banco do Brasil on 6,59%Cat. Leopoldina an 5.66%Brahma pn 3,70%Telebrás on 3,39%

Maiores Altas
Fertisul pn 17,95%Fertibrâs pn 17,65%Fosfértil pn 15.38%Albarus one 14,85%
Mannesmann pn 9,68%Maiores Baixas
Brahma on 15,15%
Hering Brinquedos pn 9.09%Ferro Ligas pn 8,82%Chapecô pn 8,33%Emaq-Verolme pn 6,92%

Maiores volumes financeiros
Ações Total

(Em R$)
Souza Cruz on 30.500.000,0
Vale do Rio Doce pn 7.365.439,0
Eletrobràs bn 2.795.255,0
Light on 2.547.334,0
Petrobrás pn 1.785.890,0

Acesita ONE-- 66 000 67.50 64,50 67.50 65.64 3,83 1216,45Acesita PN E- 30 000 75.00 75,00 75.00 75.00 1557,30Acesita Prt ON 1.797.000 62.50 62.50 62,50 62.50 232,26Acesita PrtPN 7.190.000 71.50 71.50 71,50 71.50 290.17Adubos Trovo PN 50 000 13.81 13,81 13,81 13,81 2067.36AlbarusONE- 1000 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 14.85 535,01Alpargatas PN E- 590000 162.00 162,00 162.00 162.00 847,36B.Amazonia ON 3000 30.00 30.00 30.00 30,00 1310.04B Brasil ON 16.010.000 16.02 16,02 17.80 17,23 6.59- 1303.32B Brasil PN 16 438 000 21.40 21,00 21,97 21.57 0,93- 1415.35B.Cred Nacional PN E-.. 34 000 4.00 4,00 4.00 4.00 995.02B.Nordosto ON E- 20 000 5.20 5,20 5.20 5.20 2971.42Bamermdus ON A- 223.000 19,30 18 80 19.30 18,81 0,26- 960.67BanespaONE- 40000 6.81 681 7,40 7,11 814,43Banospa PN E- 6 399 000 7,50 7,50 7,60 7.55 2.60- 832,41Banestado PN E- 12.735000 0,<M 0.93 0,94 0,94 1044,44BanestesON 5000 000 0,45 0,45 0.45 0.45 1097.56Belgo Mineira ON 2.051.000 110,00 109,50 113,00 109.51 781,20Belgo Mineira PN 12 000 97.00 97.00 97,00 97,00 1.01 868.78BnmgeON 1.521000 1.15 1.15 1.15 1,15 934.95BemgePN 500000 1.10 1.10 1.10 1,10 1309,52BradescoONE- 36 000 6.30 6.30 6,50 6,47 880.27Bradosco PN E- 4 394 000 7.30 7.10 7.60 7.20 927.83Brahma ON 1001000 280.00 280,00 340,00 338.14 15.15- 1165.35Brahma PN 53000 260,01 260,01 274,00 266.39 3,70- 1086.15Brasmotor ON E- 4 000.000 359,00 359.00 360,00 359.25 1172.21Brumadinbo PN 563.000 0,26 0.26 0.26 0,26 1625,00i Camacori PN 41.000000 5.09 5.00 5,09 5.01 753.38Cat Leopoldina AN 1.514.000 6,50 6.50 6,80 6.55 5.66- 1178,05ComigON 2.040 000 66.00 66,00 68.50 67.23 2.22- 1092.99ComigPN  • 2.585 000 96.80 96.71 104,00 99.33 3,20- 1320,35CespON 9000 1200,00 1200,00 1200,00 1200.00 605,50CespPN 6000 1280.00 1280,00 1280.00 1280,00 800,00CovalPN 50 000 8.70 6.70 8.70 8.70 2.35 1676,30Chapoco PN 30.000 000 0,22 0.22 0.25 0,24 8,33- 827,58CimltauPN 3 000.000 304.00 304 00 304.00 304.00 979.06Ciquine Petroq AN 59000 1.50 1.50 1.50 1,50 3191,48Copel ON 33 649 000 7,20 7.15 7.40 7,27 3,60 217.20CopelPN 700 000 7,10 7,00 7,10 7.04 1,43 229,09Copesul ON 18.975000 34.00 32.85 35.00 33.51 366 101.26CosipaBN-G- 2.000 1201.00 1200,00 1201.00 1200.50 244,60I Elotrobras BN 9 573.000 290.00 287.00 296.00 291.99 0,34- 1567,47Elolrobras ON 5 299 000 283.50 280,00 295.00 292.21 0.81- 1592,25I Fertibras PN 400 000 1.00 0 96 1,00 0.98 17.65 3379,31Fertisul PN 200000 0.92 0.90 0,92 0,91 17,95 1596.49Ficap'marvin PN 1.000 179.99 179,99 179,99 179.99 1518,13Finor CI 24000000 1,45 1.30 1,45 1,39Foslertil PN 9.434.000 3,00 2,75 3.00 2.77 15,38 1871,62I Inepar PN 2.500000 0.80 0,80 0.82 0.80 1,27 808.08Ipiranga Dis.ON 7 000 9.70 9.70 9,70 9.70 1354,74

Ipiranga Dis PN 33 000 12.05Ipiranga Pet.PN 30 610 000 9.37Ipiranga Rol ON 41 000 9 50Ipiranga Rot.PN 50000 10,50Itaubanco ON A- 1000 192,00I Light ON 7.790 000 315,00Lix Cunha PN 500 000 3,80Lo| Americanas PN 2 852000 25.00I Magnosita AN 36 000 000 4.20Mannesmann PN 200 000 340 00Mendes Jr AN 5.000 10,10Metal Leve PN 18 000 3650Mineracao Amapa PN ... 15000 000 3.60Minupar PN 5 000 000 0.18Monteiro Aranha ON .... 13.500 000 9,50MullerPN 2 000 29.11Nacional ON E- 321 000 20.40Nacional PN E- 385 000 23.20Olvebra PN 1 000 000 0,33Paranapanema PN ... 182000 15.80Perdigão PN 5 800 000 0,77Petrobrás ON 3.181000 61.10Potrobras PN 14 543000 121,00Petrobrás Br PN 2.108 000 33.70Petroquisa PN 10000 37.01Pronor AN 5 000 000 0.15Randon Part PN 323 000 000 1,01RetriparPN-E 400.000 1.BJRiograndense PN E- 237 000 28.50Samitri ON 42.000 31.01SergenPN 600 000 1 25Sharp PN 706000 1.15Sid.Nacional ON 4.847 000 32.50Std Tubarao BN 233000 695.00Sondotecnica AN 6 000 000 1 05Sondotecnica ON 352 000 0,85Supergasbras PN 2 281 000 1,00SuzanoPN 70 000 3800,00TaurusPN 11 797 000 0,61Telebrás ON 13 629 000 37.00Telebrás PN 10029000 45.90TelobrasPN-R 210000 20 50Telumiçj BN 36 000 38.00TelemigON 44 000 3506TeleparON 118 000 227.10Telepar PN 290 000 275.02TelerjON 248000 49.00Teler|PN 74 000 49.51TelOspPN 32 000 415,00Trato PN 344 000 0.80Trombini PN 500 000 3.80Ucar Carbon ON 213 000 10,10Unibanco PN E- 1000 20.50UniparBN 1301000 2.87Usiminas PN 48.137.000 1,18

12.059.019,5010.50192.00311.003,8025.004,10340,0010.1036,503.600.189.5029.1120.4020.500,3315.800,7660 50121.0033,6537.010.151.001,8328.0031.001,251,1531,50690.001.050,851.003800,0006136.8045.0118 1036 0035.02222.00270.0049,0049.00415.000.803.8010,1020.502,851.17

12.059379,5010.5019200330.0038025.004,20350.0010.1036.503600,189,5029.11204023.2003315930.7963.00125,0034 0137.010.151,031,8328.5033001.251.1533.00715,001,080.851.0338000006238,5047,00205038,003700230,00282.0050,0049.52430,00080381102020,502,901,21

12.05 4789,36 1.37-9.5010,50192,00327,00 1,56-3,8025.00 1.96-4.12 1.20345.00 9.6810.1036.50 1,393.600.18 5.26-9.5029.11 3,00-20.40 2 0020.56 12.080,33 3.1315.82 0,250,77 5.4861.15 0,13122.80 0,82-33,81 0,88-37.01 8.850.151.01 3,061,83 0,5528.21 1,7932.43 0,031.251.1532.22 0,34-707.341,07 2.78-0,851,00 4.76-3800.000.6137.41 339-45.83 2,0018.43 5,1838.00 2.7035.94 0 14225,58 0.93275.70 1.8649,03 0,02-49.48 0.18-429.06 9,78-0,803,8010.18 0,98-20,502,87 1.03-1.19 0,84-

1111.62 ¦ Vacchi PN 286 000 0.13 0,13 0.13 0.13 - 764,TO,-'j1088 37 Viilfi Rio Doce ON 2 000 112,00 112,00 11200 112,00 4.67 117514a '1
088,68 Vale Rio Doco PN 62.185 000 118.50 116 00 121.50 118.44 • H^WV-.r. *>891.34 Vang PN 12 000 90,00 90 00 90,00 90 00 495,02 '
598.22 ¦ White Martins ON E 2985000 894 8.90 9.15 9.05 1.76- 969/fU}'.,1027.01 ¦ P'eqo em Roais por810^23 acflo M1519,75 1 Souza Cruz ON 5000000 6,10 6.10 6.10 6.10 • 750.30934.24 Pre^o om Roais por milhao de a?dcs1590,66 H B.Progresso PN 51973 000 50.00 50.00 5500 51.12 3,85- 1059,(M '
806,18 Baner) PN 140 000 000 11.10 11,00 11,10 11.06 4,62 608.fiifr?743,53 Banerj Nov PN-R 170 000 000 10.30 10.11 11,00 10.42 2,90 P1165.04 ¦ Cerj ON 399700 000 70.00 70.00 73.00 70.97 1027*312250,00 oEberlePN 230 521 000 31.00 30.20 3300 31.51 4.62- 1444.7§

Empresas em situapao especial J "
/J' Emaq-Verolmo PN 300 000 1.21 1.21 125 1,24 6.92- 984.13/ JfiS'ii Ferro Ligas PN 10 000 1.55 1,55 1,55 1,55 8,82- 426,W'

iw nn Horino BrinqPN 1 110 000 0 20 0,17 0 20 0.17 9,09- 314 81
311-u Janigua Fabril PN 10000 000 0,33 0.33 0,33 0.33 • 622.W,m760 00° :;„r„ '

1021,371175.56744,381339,481363.634040.002287.50941,90643,%2118.64966,381059.861519.692972.22469.611851.65933.161648 641203 661158,78
1007,95843.66752,63937.971007,601007.941046,10634 921719,451734,24748.441310,501487,50

MERCADO DE OPÇOES
Operações

Pregodo Promio Va|or
Titulostipo DBS Series Exerc. Quant. Ult. Max. Min. Mod. (CRfcjj—
Em Roais por mil apoes v
Elotrobras BN CHO 240.00 800 54 00 54.00 51.00 53 31 JL
Elolrobras ON CHO 240,00 500 52,00 5200 40,00 50.00 -35
Elelrobras ON CJG 320,00 5.000 0.60 900 8.00 8.72
fc'lelrobras ON CRF 30 58 11 700 64,00 65 CO 55 00 61.51 Z19
Pelrobtas PN CJB 120.00 20000 15 00 15.00 15.00 15,00
Pelrobras PN CJC 130 00 6 300 8 00 10,40 7,30 8.90 , 36,
Pelrobtas PN ' CJE 140,00 5000 10 50 10,50 10 50 10.50 '52'
Petrobras PN CJM 100.C0 20 000 31,00 31 00 31,00 31 00 620
Petrobras PN-C- CNG 18.00 300 24,99 24,99 20 00 23 32 6
Pelrobras PN -C- CXC 12,00 3.7C0 54.50 57.00 54 00 55.45 205
Petrobras PN-C- CXE 14 00 2.000 40.00 40.00 40 00 40.00
Vale Rio Doce PN CHA 120,00 166 050 1,90 3,20 1,70 2,27 37?
Vale Rio Doce PN CHB 130,00 15400 0,21 0 40 0 21 0,30 I
Vale Rio Doce PN CMC 140,00 4 800 0.01 004 0 01 0.02 \
Vale Rio Doce PN CHM 100,00 1,290 10,01 19,50 16.50 18,77 21
Vale Rio Doce PN CHN 110 00 7 100 7,50 11.50 7,00 9.19 ej
Vale Rio Doce PN CJA 120,00 400 13,00 1500 11.50 13,62 £
Em Reais poraqao 'Souza Cruz ON VNF 750.00 5 000 0.80 0.60 0.80 0,80 4 000,

TOTAL 275 340 6.62J,

V fci ftVl V iJ fe

ESTE SIM

É MAIS SEGURO

.CRÉDITO COM

? SEGURO DE

¦ VIDA GRÁTIS.

'l
I»
|âlp
S

ill? BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
1 tf1 &-4-5

RESUMO DAS OPERAÇOES
Qtde.Tit.

Lote Padrão 11.492.737.857
Concordatârias 60 995.000
Direitos e Recibos 4.600 000
Fundos e Certificados 13.190.000
Exercício de Opções de Compra 16.000.000
Mercado a Termo 160.930.000
Opções de Compra 19.900.600.000
Opções de Venda 9.684.800.000
Fracionário 13.405.851
Total Geral 41.347.258.708
índice Bovespa Médio 45.349
índice Bovespa Fechamento 45.132
índice Bovespa Máximo 45.987
índice Bovespa Mínimo 44.796
Das 56 ações do BOVESPA, 13 subiram, 35 caíram, seis
estáveis e duas nào foram negociadas.

Valor em R$
244.185.923,75

93.234.67
89.737,00
53.383,72

3.105.990,00
351.129.94

78.845.150,00
37.771.580,00

678.793,99
365.174.923,07

•0,9%

permaneceram

O MERCADO BOVESPA
Osc. Fech. 0*c. Fech.

Pr«?o (%) Prc^o
a?oci) aQoes)

Mulorcs Alias Maiorcn Altas
Fertibras pn 17.0 1.10 Cesp pn 6 1.400.00Silcoon 15.4 97,00 Refripar pn 4.5 1.85Celg pnb 13 26,30 Ipiranga Pet pn 4,3 9 50Caiuapnt) 12 2.20 Sharp pn 4.3 1.19Tecnosolo pn 12,5 0.90 Telepar pn 3.3 281,00
Malorea Balxa> Maiores BaliaaElebrapn 29,4 1,20 Papel Simio pn 5 32.00Itaunensepn 19 0.21 Telesppnint 5.5 425 00Ind Villares pn 15 165,00 Ceval pn 4,5 8,40Fras-lepna 13 1,66 Telebrison int 4,3 37,00Itautec pn 13.6 3,10 Mannesmann on 4 315,00

MERCADO A VISTA
Titulos Qtd. Abt. Mln. MM. Mftx.

Acosita ON 'INT 45 540000 65,00 65.00 65,89 66.00Acesita PN 'INT 20 570 000 74,50 74,00 74 67 75.50AcosVill PN* 530 000 184,50 182.02 183.28 185.00Adubos Trevo PN * 674 000 13.50 13 50 13.95 14,05Agrocores PN 200000 20.00 20.00 20.00 20.00
Alpargatas ON *ED 560 000 235.00 235,00 240,07 245.00Alpargatas PN 'ED 570000 161,49 160.00 161.27 162.50Amer Leasing ON' 14 000 56,00 56.00 56,00 56,00Amorica Sul ON *ES 14 000 290.00 290.00 29000 290.00America Sul PN *ES 65000 240,00 240.00 240.00 240,00Antarc Piaui PNA* 1000 950,00 950,00 950.00 950,00Antarct Nord PN * 3 000 480,00 480.00 480.00 460 00Antarctic Mg ON 40,00 40.00 40.00 40 00Antarctic Pb PNA* 10 000 199.99 199,99 199.99 199,99Antarctica ON 52 114,00 114.00 114,00 114,00Antarctica PN 50 10000 10000 100.40 110.00AquatecPN* 32.400000 0 96 0.95 0.97 0.98Aracruz PNB* 6 000 2 140 00 2 140.00 2.140.00 2.140.00A,noPN 220.00 190.00 200,00 220,00Artex PN' 30 300000 3,61 3.61 3,61 3,61Avipal ON' 5400 000 3,06 3,02 3,04 3 07Bahia Sul PNA* 7 000 648,00 640,00 644.71 649.00Bamonnd Br ON *ED .... 7.500 000 18,75 18.60 18.76 18.80Bamerind Par ON *ED ... 2900 000 14,05 14,05 14,05 14.05Bamonnd Seg PN *ED .. 3500000 1040 10.40 10.40 10.40Bandeirantes ON * 90000 36,10 36.00 36 04 36.10Bandeirantes PN 160000 35,10 35.00 35.03 35.10
Banorj PN * 50000 000 0.01 0.01 0 01 0.01BanespaPN'EO 19800 000 7.60 7.40 7.53 7.70Banestado PN *EO 533 000 0 0.94 O.W 0 94Bannsul PN * 200000 0.42 0,42 0 42 0.42Bardella PN 20 128.00 124.00 126.00 128.00Barretto PNB' 500 000 1 30 1.60 1 80 1.80Ben PN' 16800000 4 00 3.80 3,83 4 00Belgo Mineir ON' 810000 110.00 108.01 109.43 110.00Befgo Mineir PN' 210000 99.99 95.00 98.86 99,99Bemge PN 5.000000 1.15 1.15 1.15 1.15
Beruenex PN * 5000 305 3.05 3.05 305BescPNA* 500 000 2.50 2.50 2,50 2.50BescPNB* 307 000 2.55 2.50 2.52 2.55Beta PNA* 301000 0 31 0 31 0 31 0.31

66,00 +1,5
75.00 +1.3183,00 '0.5
14.05 ? 1.020,00 -13.0

242.00 +0,8
16000 -1.5
56,00 /290.00 -3.3

240,00 40950.00 +3.2
48000 -6.6

40.00 /199.99 /11400110,00 +4.7
0.95 -1.0

2.140.00 -2.7
190.00 -5.0

3.61 -0.2
3.04 -1.2640.00 -1.5

18.60 *1.5
14 05 + 0.910.40 +0.136.10 =
35.00 -7.6
0017.41 -2.5
0.94 -
0.42 =•

124,00 -4,6
1.80 /3.80 -5,0

108.99 -0.9
95 00 -2.0

1.15 + 2.63.05 /2.50 =
2.500.31 +3.3

Titulos Qtd. Abt Mln. MM. M6x. Fech. Osc,
Bic Caloi PNB* 5 100.000 1.58 1,51 1.57 1,59 1.51 -3,8
Biobras PNA' 10000 25,50 25.50 25.50 25,50 25,50 + 2.0
Bombrll PN' 2200000 19.50 19.50 19.50 19.50 19,50 -0,7
Bradesco ON'ED 18.530000 6,40 6,40 6,43 6,-15 6,45Bradosco PN'ED 265 360 000 7.30 7.20 7.25 7.35 7.35 ' 0,6
Brahma ON* 500 000 310,00 309,99 312,00 320.00 310,00Brahma PN 'INT 1.670000 270,00 263,00 267,39 270.01 269,00 -0.3
Brasil ON* 2.130.000 17.50 17.30 17.31 17,60 17,30Brasil PN' 67.620.000 22,50 21,30 21.54 22.50 21.30 -1.8
Brasmotor PN' 2.710.000 255,00 250,00 253,31 255,01 255,01 +0.0
Brinq Mimo PN' 180.000 1.20 1.20 1,20 1.20 1,20 + 8.1
Brumadinho PN' 38 500.000 0,26 0.26 0.26 0.28 0.28Buettner PN' 200.000 7.00 7,00 7,00 7.00 7,00Caemi Metal PN 1.760.000 72,00 72,00 73.66 74.00 72.00 - 1.3
CaiuaPNA' 10.000 2.50 2.50 2.50 2,50 2.50 • 11.1
Caiua PNB'194 71,000 2.20 2.20 2.20 2,20 2,20-12,8Camacari PN' 2626 000 5,06 5,00 5.06 5.20 5,01 -0.2
Casa Anglo PN *194 1.780000 215.00 215.00 215,19 219.00 216.00 +1.8
Cbv Ind Mec PN' 1000.000 1.15 1.15 1,15 1.15 1.15Colesc ON * 100 000 610.00 610,00 610,00 610.00 610,00Celesc PNB' 563 000 710.00 700,00 703,61 720,00 709,99 '0,8
Celg PNB* 5450 000 23.30 23,30 26.27 26 30 26.30+13.8
ComepeON* 1180 C00 6.00 600 6,00 6,00 6,00ComigON* 2.210000 68.00 66.50 67,46 68.00 66.50 -1.4
Cemig PN' 48 330000 102.00 96,00 99,20 102,01 96.80 -3,2
Co(|ON' 95.000.000 0.07 0j07 0,07 0,07 0,07 -12.5
CespPN* 1.428000 1.320,00 1.319.98 1.324.10 1.400.00 1 400 00 + 6.8
Ceval ON' 1600 000 7,01 7,00 7.01 7,01 7,00Ceval PN* 61 500 000 8.80 8 40 8.71 8.90 8.40 -4,5
Chapeco PN' 318 600000 0.25 0.23 0.24 0.26 0.23 -4,1
Cia Hering PN' 2.100 000 10.20 1020 1023 10.25 10.25 * 1.4
CimltauPN* 5.300 000 300 00 299.00 303.21 304.00 304.00 - 2.0
Cobrasma PN' 1000 77.00 77,00 77,00 77.00 77,00 -9.4
Coest Const PN' 10000 82.00 82.00 82.00 82 00 82.00 - 9.3
Cofap PN * 5.500 000 13,01 12,99 13.00 13,01 12.99 -0.0
Contab PN' 17.000 960.00 960,00 960,00 960.00 960.00 -3,5
Const Beter PNB' 200000 4,50 4.50 4,50 4,50 4.50Continental PN' 2 200000 20,01 19,50 19.78 20,01 19,50 -2.5
Copel ON' 122.2S3000 7.42 7.15 7.31 7.70 7.22 - 3.1
CopelPN* 4.637 000 7.00 7,00 7.02 7,20 7,00 -0,2
Copene PNA' 4 670000 447.10 435,00 454,25 465.00 435.00 -2.4
Copesul ON' 39 249 000 34.50 32.50 33,58 35.00 34,00 -r 1.7
Cosigua PN 'ED 1.100.000 16,80 16,75 16,78 16,80 16.60
CosipaON' 22 1.130,00 1.130,00 1.130.00 1.130.00 1 13Q.OO -4.2-
Costpa PNB* 142.299 1.200,01 1200,00 1.213,52 1.250,00 1.250.00 - 4.2
CotominasON' 80000 280,00 279.99 279,99 280,00 279,99 -1,7
Cotominas PN * 100000 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 + 2.0
Ctm Citrus PN 'INT 12.000 75.00 75.00 75.00 75,00 75 00 -6.2
Czarina PN 2 000000 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 -10.0
DHBPN* 6 700000 19,95 19,94 19.96 20.00 20,00 - 9.2
Dixielalekla PN' 2000 520,00 520.00 525.00 530.00 530 00 - 4,9
DovaPN' 6000 0,30 0,30 0.30 0.30 0.30 I
Duratex PN 'ED 3660 000 52.00 51.50 51.97 52.00 51.50Eberle PN 25 300.000 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03Economtco PN 2.090000 16,00 15,50 16,01 16,79 16.79 +1.8
Etebra PN' 3.757.000 1.20 1 20 1.20 1.20 1.20 -294
Elotrobras ON'INT 119.630000 295.00 281.01 287.59 295.00 285,00 -1,0
Elotrobras PNB'INT 68 430000 295.00 288.00 291.54 297.00 290,00 -0,6
Embraco PN * 308000 690,00 675.00 675,39 690,00 675.00 -0,7
Enersul PNB'ES 3000 11.20 10,30 10,67 11.20 10,30 + 0,9
Ericsson ON' 1000000 4.50 4,50 4,50 4.50 4.50
Ericsson PN 15600 000 4.70 4,50 4 68 4.75 4,64 -1,2
Estrela PN 47.100000 2.28 2.27 2.28 2.28 2.28 + 0.8
F Cataguazes PNA* .. 1.060000 6,94 6,70 6.78 6,94 6,70 -3.5
F Guimaraes PN * 5000 19,30 19.30 19,30 19.30 19.30 /
Ferbasa PN * 2.100000 24.00 24,00 24,00 24.10 24,00Fertibras PN' 24 300000 0.94 0.94 1.05 1.10 1.10 + 17.0
Fertisul PN* 53 300000 0 89 0.89 0.93 0,94 0,94 + 8,0
Fertiza PN * 108000 23,00 23,00 23.00 23 00 23.00 - 0 2
Fibam PN * 1000 000 2.00 2,00 2 00 2.00 2.00 + 5.2
Foria Taurus PN' 504 500000 0,63 0 60 0 60 0.64 0,60 -3,2
Fosfertil PN' 215 100000 2.72 2,60 2.74 281 2.80 -*4.4
Frances Bras ON'ED .... 55.000 105 00 97.01 99.86 105.00 97.01 +1.0
FrangosulPN' 1800000 29,50 29.20 2922 29.50 29.20 -2.6
Fras-le PNA* 700000 1.66 1.66 1 66 1.66 1,66 -13.9
Fngobras PN' 60000 700,00 700.00 700.00 700.00 700 00
Guararapes PN 1.000 1.680.00 1.680.00 1.680.00 1 68000 1 680.00 -0.5
Hercules PN 130000 0 48 0.48 0 48 0.43 0.48 I
lap PN 10200000 11.80 11.50 11.72 12.00 11.50 -2.5
Iguacu Cafe PNA* 10 000000 1.04 1.04 1.05 1.07 1.07 - 0.9
(guacu Cafe PNB' 21 000000 1 04 1.04 1,04 1 04 1.04 -0.9
Inbrac PN * 18000 3.30 3.30 3 30 3.30 3.30 I
Ind Villares PN* 3000 160.00 160.00 163.33 165 00 165 00 -153
IndsRorniPN* 300000 15.50 15.50 15.50 1550 15 50 -r 3.3
Inepar PN* 241.200.000 0 8 0 80 0.81 0.82 0 81 - 1.2
lochp-maxion PN' 260 000 485 00 47500 480.77 485,03 475 00 -2,6
Ipiranga Dis ON * 100000 11,00 11.00 11.00 11.00 11.00 /
Ipiranga Pet ON 2200000 8.70 e.70 8 70 8.70 8.70
Ipiranga Pet PN' 60 800 000 9 30 9.30 9.31 950 9 50 ^4,3
Itap PN * 1000 2 850 28.50 28.50 28.50 28.50 I
Itaubanco ON'ED 240000 193 99 193.99 194.83 196 00 196 00
ItaubancoPN 'ED 7.250000 234.00 22500 230.80 23500 23000 -08
ItaunensePN' 6000 0.21^ 0.21 0.21 021 021 -19.2
Itausa PN' 90000 498.00 - 49500 497.11 499.99 498.00 -0,4
Itautec PN 100000 3,10 3.10 3,10 3.10 3.10 -136

Titulos Qtd. Abt. Min. M6d. Mfix
J B Duarto PN ' 900 000 2,60 2.60 2.60 2.60
Kepler WoborPN ' .... 400 000 7.20 6.90 7,03 7,20Klabin PN 4 000 1.280,00 1.280,00 1.280.00 1.280.00
Loco PN * 10 000 51,00 51.00 51.00 51.00Light ON* 7 030 000 335,00 311,01 319,36 335,00
Lix Da Cuilha PN * 500 000 4,20 4,20 4,20 4,20Loias Amnric PN'INF ... 4 980.000 25.00 25,00 25,09 25 50
Londrimalhas PN * 15000 3000 30.00 30.00 30.00
Mudeirit PN' 200 000 0,85 0,85 0.85 0,85Magnosita PNA* 9000 000 4.10 4 10 4.10 4.10
Main Gallo PN 500 000 0,95 0,90 0,94 0.95Manah ON' 200 000 34,00 34.00 34,50 35.00ManahPN* 1400 000 27.30 26.10 26 69 27.30
Manasa PN 15 000000 0.22 0.20 0,21 0 22
Mangels Indl PN' 10 700.000 3,60 3,50 3,59 3.60Mannesmann ON * 29.000 330.00 315,00 315,86 330,00Mannesmann PN' 420 000 346.00 340.00 3-17,62 36000Marcopolo PNB* 90 000 223.00 218,00 218,56 223,00Marisol PN' 12.000 380.00 380.00 380 00 380.00
Mendes Jr PNB'192 50 000 15.24 15.24 15.24 15 24
Merc S Paulo ON *ED ... 1000 60.00 60.00 60.00 60.00More S Paulo PN *ED .... 249000 45.30 45.30 46.81 -W OO
Mesbla PN 4 380 000 168.00 164.99 167.95 169 00
Met Barbara PN 22 400 000 0 80 0.77 0.79 0,80Met Gerdnu PN *ED 2.080 000 36,00 36,00 36.96 37.00Metal LevoPN* 7800 000 36.01 36.01 36.55 3690Metisa PN * 200 000 3,50 3,50 3,50 3.50Minupar PN * 40 000 000 0.18 0.17 0.17 0.18Moinho Flum ON * 1000 1.709,99 1.709.99 1,709.99 1.709,99Moinho SantON 'INT .... 292 000 3 900.00 3.800.00 3 822.61 3 900.00
Moinho Sant PN 'INT .... 344 000 3 5EO.OO 3 550.00 3 606.34 3 620.00
Multibras PN' 9 000 1 05000 1 000,00 1 005.56 1 050.00
Nacional PN 'ED 23730 000 20.61 20,60 20,66 21,00Nord Brasil ON' 1 000 5,20 5,20 5,20 5,20NordonMotON' 2 000 117,10 117,10 117.10 117,10
OlmaPN* 2360.000 3,40 3.00 3 01 3.40
Olvebra PN 200.000 0 28 0.28 0.26 028Osa PN' 2 800.000 12 00 12.00 12,00 12.00Oxiteno PN' 600.000 5.00 5.00 5.17 5 20
Papel Simao PN' 500 000 33,60 32.00 32.36 3380Para Deminas PN 2.000 9,00 9,00 9,00 9 00
Paraibuna PN' 4.300.000 7.20 7.00 7.15 7,20Paranapanema PN * 14 900 000 16.20 15.60 15 99 16.20
Paul F LuzON* 24 000 000 58.00 56,00 57.37 58,00Paul F LuZ PN' 200.000 42,00 41,99 42,00 42.00Pordigao PN' 372.700.000 0.79 0.76 0,78 0,79
Petrobras ON* 1610.000 61.00 61,00 61,67 62 00
Pelrobras PN* 121440 000 126,00 120.50 122.64 126.00Potrobras Br PN 15080.0C0 33.70 33,50 33,68 34.20
Petrotlex ON * 10.000 177,00 177.00 177,00 177,00Petroflex PN' 200 000 160 00 160.00 160 00 160.00
Petroquisa PN * 130 000 42.00 42 CO 43 85 45,00
Pettenati PN 13600 000 20,00 20,00 20.85 21.50PevoPartON* 3 000 106,00 106,00 106 00 106 00
Pove Prodios PN * 10.000 150.00 150.00 150,00 150,00Pirolli Pneu PN' 10 000 1 350,00 1 350.00 1 350 00 1 35000
Polar PN* 2.000 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130.00Polialden PN * 20 000 30,00 30,00 30.00 30,00Progresso PN 149 500 000 0,05 0 05 0.05 0 05
Prometal PN *EO 1.500 000 0.50 0.50 0 51 0.55
Pronor PNA' 20.000 000 0,16 0,16 0.1G 0.16Pronor PNB* 11000 000 0.13 0.13 0,13 0,13
Randon Part PN * 597 100 000 1,00 0,99 1,01 103RoalPN'ED 30 000 245,00 245.00 245.00 24500Real De Inv ON'ED 1000 945.00 945.00 915.00 945.00Real Part PNB' 5 000 613.00 613.00 613.80 615.00RetriparON' 200 000 1,77 1,77 1,77 1 77
Retripar PN' 934 600 000 1,80 1.80 1 84 1,89Ren Hermann ON 11000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00000Ren Hermann PN ' 6 000 1.300.00 1.300.00 1.3^0.63 1 34900RheemPN* 100 000 54,00 54,00 54 00 54.00Ripasa PN' 410 000 200.00 200,00 200,00 200,00
Sada Vigesa PN' 20 000 14 00 14,00 14,00 14 00Sadia Concor PN 'ED.... 879 000 1 065.00 1 050,00 1 062.95 1.070.00Salgema PNB* 8 100 000 4.50 4.50 4,58 4.00Samitri ON' 50 000 34 00 34,00 34 00 34 00Samitri PN 1.740 000 28,00 28,00 28.14 28,50Sharp ON' 200 000 1.70 1.70 1.70 1 70
Sharp PN' 164600 000 1.15 1.14 1,17 1.19Sid Nacional ON' 78 000 000 3300 31.10 32.19 3300Sid Pains PN' 5 000 6.50 6.50 6.50 6.50Sid Riogrand PN *ED .... 7 800 000 28 70 28.20 28.81 29,00Std Tubarao PNB* 7 459 000 720 00 689 99 706.67 72000Sifco ON' 119000 85.00 85,00 95.02 97,00Sttco PN' 190 000 90.00 87.00 88 89 90 COSolorrico PN * 2 000 1 WO.OO 1250.00 1295 00 1 34000Souza Cruz ON 177400 6.05 5 90 5.99 6 05Sudamens ON *ED 1690 000 24 00 24.00 24 07 2500Supergasbrao PN *  4 900 000 1.02 1.02 1.02 1 02SuzanoPN* 2 000 3 820.00 3 799.99 3 810.00 3 820.00

TamPN' 10 000 6 35 6.35 6.35 6 35TebaBj'INT 100 000 1500 15 00 15 00 1500
Tecel o Jose PN * .... 1000 1 80000 1 800 00 1 800,00 1 80000Tecnosolo PN* 220 000 090 0.90 0 90 0.90

IFoch. Osc. Titulos Qtd. Abt. Min MM. M6x. Fech. Osq.^I ^2.60 + 4,0 TokaPN* 16 900 000 1,71 1.65 1.72 1.73 1,73 }6,90-12,6 Tol BCampoON 'INT ... 74.000 170.00 160 00 163 87 170,00 162,15 + IttjJ1280,00 Tol B Campo PN 'INT .. 57.000 190,00 190,00 191,31 192,99 190 00 -2,j>^51,00 Telobras ON'INT 77 600 000 38.01 36,80 37,50 38,01 37.00 -ijlg315,00 -4.2 TolebrasPN 'INT 2.175 800 000 46.50 45,12 45,77 46,70 45.70 -Ofijj4,20 -2.3 Telebrasilia PN * 1 000 235.00 235,00 23500 235,00 235,00 ..if?25.20 Tolomig ON 'INT 27 000 35,00 35 00 35 00 35,00 35,00 *$*530,00 > 7.1 Tolomig PNB'INT 10 000 3d,00 38.00 38,00 38.00 38 00 4.20,85 • 7,5 Tolomig PND* 1 000 25,00 25,00 25.00 25,00 25,00 /4.10 -1.2 Tolopar ON * 19 00(1 230 00 227,70 23-1,35 235,00 227.70 + 1,10,95 4 5,5 Totopar FN * 3 852 000 272,51 272,50 281,63 284.60 281,0035.00 + 6.0 Telotj ON 'INT 400 000 49,00 49,00 49,00 49,00 49,0026.90 f 3,4 Telorj PN W 330 000 49,50 49,00 49,31 49,55 49.00 -1,00 20 Telesp ON 'INF 290 000 342.00 339,00 342,97 348.00 339,00 -3.13.59+2,5 Telosp PN *INT 16510 000 450,00 410.00 427.58 455,00 425,00 -5 5315,50 -4 Telosp PN 'P 10 000 380.00 380,00 380,00 380,00 380.00 -5.0355.00 +7.5 Tequimar PN' 1000 1.850.00 1 850.00 1 850.00 1 850 00 1 850,00 -5.1218,00 -3,0 TrafoON* 2 000 000 1.29 1.29 1.29 1.29 1,29 + 12.1.380.00 Trevlsa PN*' 1 000 000 5.20 5 20 5.20 5 20 5.2015.24 • 1.5 Troinbini PN * 1 000 000 4,00 3,80 3.84 4,00 3,8060.00 Trulana PN * 10 000 12,00 12,00 12.00 12.00 12.0048.00 + 6.6 TopyPN* 1.300000 4.30 4.30 4.35 4,45 4,45 15,9165 00 ¦ Ucar Carbon ON * .... 4310 000 10,00 10.00 10.28 10.80 10.50 + 6,00,77 -2,5 Un-bancoON* 1.350 000 18.00 18,00 18,04 18.50 18.50 -0,537,00 - 2.8 Unibanco PN' 40 000 22.99 22,50 22.87 22 99 22.5036 90 f 1.6 Uliipar PNA' 100 000 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 /3,50 Unipar PNB* 136410 000 2.90 2,80 2,88 2,90 2,80 -1.70,17 -10,5 Usiminas PN' 3 395 400 000 1,21 1.16 1.18 1.21 1.17 >0,81.709.99 -*0.5 ¦ Vacchi PN ' 4 300 000 0.14 0,14 0.14 0.14 0,14 '3 800.00 -5.0 Vale R Doco ON * 100 000 112,00 11100 111,50 112 00 112,00 .3610.00 -*-1.6 Vale R Doco PN * 55 740 000 121 00 116 00 119.13 122,00 119.00 -0.81000 00 Vilejack PNB' 1.020 000 0.10 0.10 0,11 0,11 0.10 ¦
21.00 +1,9 Vulcabras PN * 10 000 37.00 37.00 37.00 37,00 37.00

5 20 -5.4 ¦WogPN' 8 000 305,00 305.00 305.00 305.00 305,00
117,10 -9,9 Wetzel Fund PN * 9000 000 0.25 0.25 0.25 0,25 0 25

3 28 -0 Wetzel Met PN* 8 300 000 0 33 0.33 0 33 0.35 0,34 ^2.8
0 28 -66 Whit Marlins ON* 25730000 9,01 8,93 8,97 9,05 8,95 -0.6

12 00 + 43 ¦ Zivi PN * 300 000 0,51 0,51 0,51 0.51 0,51 , /
5,20 +4.0

32.00 -5,89,007.00 -0.716.0056,10 -2.441.99 -1.80 78 +4.061.01 -1,5122 5033,60 - 0.2177.00 -3.8160 0045.00 - 12.521,00 ? 5.0106.00 + 8.1150,00 /1350.002.130,0030,000.050.550,160.13
1.01

245.00945,00613,001.771.852000001349,0054.03 -47200.00
14 00 -5.91060,00 -0.4

Concordatârias
Emaq Verolino PN * 1216 000 1,70 1.26 1,27 1,70 1.26 ^9,3Ferro Ligas PN * 47 800 000 1.80 1,77 1.81 1.90 1,85 + 2.7Hering Brinq PN 50 000 0.20 0 20 0.20 0,20 0,20Jaragua Fabr PN 36 000 0,28 0,28 0.28 0.28 0,28 -6,6LojasHering PN 4 750 000 0,17 0,17 0,17 0 20 0 20NogamPNB* 100 000 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 /Poisico PN * 6 000 000 0,30 0.30 0,30 0,30 0,30 W.ISibra PNC* 1000 000 2.60 2,60 2.60 2,60 2,60StaroupPN * 40 000 0,31 0,31 0,31 031 0,31 /Usin C Pinto PN *ED 3 000 20.00 20.00 20.00 20.00 20,00 I

-5.5
+ 7,0

^-3.0

?3,7

Termo 30 Dias
Titulos Qtd. Abt. Min. MM. M6x. Foch. Osc.%
Cemig PN 60 000 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 0.0Cooesul ON' 500 000 35.01 35 01 35.01 35,01 35.01 0.0Light ON* 350 000 336.70 322 21 334,63 336 70 322.21 0.0Perdigao PN * 44 000 000 0,79 0.79 0,80 0.80 0,80 0 0Randon Part PN *  100 000 003 1.06 1.05 1.06 1 06 1,05 0.0Sid Nacional ON' 1003 000 33.77 33.77 33.77 33.78 33.78 0.0Sid Tubarao PNB* 20 000 725 20 725.20 725,20 725,20 725.20 ,0,0TokaPN* 5 000 000 1.78 1.78 1,78 1,79 1,79 0.0Usiminas PN* 10 000 000 1.24 1 23 1,23 1,24 1.23 0.0

OPÇOES Dl COMPRA
4,50 -1.1 THul0 v#nc> P. Exerc. Qtde. Abe. Min. Mil. Mtd. UH. Oac.34,00 • 3.0

2ab0 * 17 Ftres Ago 120 00 500000 4 00 3 00 40j 394 3C0 -2501,70 -0,5 tRPN Ago 35T0 175COOOOO 1070 10*5 1070 10.45 1045 -10
119 -4,3 TEL PN Ago 3800 96000000 7 55 7 40 6 10 7.5? 780 -6532.00 -3.0 TIL PS Age 41.00 627200000 523 4® 5M 503 4 75 11,00.50 TIlPN Ago 4400 S^OOtHM 240 t» 250 209 • 1® 052900 TE.PN A90 4? 00 0 60 OX 065 0.47 030 -3S.7695.00 -0.7 TF.rN Ago 5300 9551XOX 0 13 0 05 O'O 009 0.05 -U497.00+15.4 '5-P*' Ago 5900 520)0X0 001 001 031 001 00' SOO90,00 -4.6 CS>.CN Out 27,00 500000 930 930 930 930 930 -05

1250 00 -0 0-*. 32000 7000000 900 900 1201 11 15 1201
591 -3 TELP4' 4':C e,4J00C00 8<' "3 8*0 8.19 8*0 -12-4 F-lPS °'; 4}WaXC 4:0 4 40 -23TIL PS OJ! 29X0000 3 30 3 30 340 335 340 • M

n- TElFN Cj! *°° 230 2 00 155 -2*3.199.99 -O.o TEL PS 0.! 3500 9724000X 1400 1400 "450 1441 14006.35 -0.7 IE. FN 0/ !fcJ0 112000000 1120 1120 V 40 r.33 114015.00 TEiPN 0-! wfcOO 621000000 1.10 1 :0 1 '0 1.13 1,13
180000 TEL PS 0-* 22:«rr*» :Q0 100 '00 100 '00

0.90- 12 ISP.1 32TOQOOO 0"9 I"? 019 01? 012 -428

USIU1Z<
I
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Comitiva da CBF pagará US$ 100 mil
¦ Estimativa inicial da Receita era de USS 1 milhão pela bagagem do 

'vôo 
do tetra'

BRASÍLIA — A Receita Federal
estima que o total de impostos de-
vid<?s pelos 102 integrantes do vôo
do. tetra, da seleção brasileira, é de
USS 100 mil, valor bem abaixo do
USS 1 milhão inicialmente previsto
pelos fiscais no Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro. O cálculo
dojnontante devido e seu imediato

.Depois da grita,
o entendimento

¦Depois dos chamados inciden-
tes aduaneiros que ocorreram na
chegada da seleção brasileira e da
comitiva da Confederação Brasi-
leira de Futebol, que culmiraram
coni a demissão do ex-secretário
da 

'Receita 
Osiris Lopes Filho,

houve um acordo entre a CBF e a
SRF para verificação da bagagem
liberada sem inspeção. Nesta eta-

pa é que foram constatados ai-

guns exageros sobre as compras
da seleção.

.0 jogador Branco, por exem-

plç_ comprou uma geladeira, um

fogão e dois aparelhos de massa-

gem, e não uma cozinha inteira
como chegou a ser divulgado. Ele

é um dos que tem mais impostos a

pagar, um montante entre USS 5
mil e USS 7 mil, segundo apurou
a Receita no Rio. A dívida esti-
mada do técnico Carlos Alberto
Parreira é de USS 3 mil.

Paralelamente, a sindicância
instaurada pelo Ministério da Fa-
zenda para levantar os fatos ocor-
ridos na noite do desembarque e
as.respectivas responsabilidades
está em andamento.

"Um 
relatório preliminar foi en-

tregue ao ministro Rubens Ricu-

pero na semana passada. O rela-
tório final deverá estar pronto na

próxima semana.

recolhimento aos cofres públicos
devem ser concluídos até amanhã.
O secretário da Receita Federal,
Sálvio Medeiros, anuncia no início
da próxima semana o valor pago
por cada passageiro.

A Receita Federal no Rio de
Janeiro distribuiu formulários aos

passageiros para que declarassem

os produtos trazidos dos EUA e,

com base nessas informações, está
ocorrendo o pagamento dos tribu-

tos. Nesse caso, foi considerado
que na bagagem de mão ninguém

trouxe mais de USS 500, limite per-
mitido para compras no exterior

sem pagamento de imposto de im-

portação.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência n° 01/94.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática e Software.

DATA DE ABERTURA E HORÁRIO: 26 de setembro de 1994, às

09:00hs.
LOCAL: Auditório do Edf. Sede da Secretaria da Fazenda do Estado
de Pernambuco, situado na Rua do Imperador D. Pedro II, s/n°, 9o
andar — St° Antônio, Recife-PE. Os interessados poderão obter o
Edital e seu anexo junto à Comissão Permanente de Licitação,
situada no endereço mencionado, sala 903, 9o andar, no horário de
08:00 às 13:00 hs. Maiores informações através do telefone (081) —

424-3171.

Recife, 09 de agosto de 1994.

PAULO ROBERTO LOPES TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CPL

/brasil\
/UNIÃO 

DE TOPO» 
\

SISTEMA BNDESSÍDES^T

BNDES
FINAME
BNDESPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 06/94

OBJETO: Prestação de aulas de idioma inglês para Diretores e
Superintendentes do Sistema BNDES.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMEN-
TAÇÃO E PROPOSTAS: Dia 28 (vinte e oito) de setembro de 1994, às
15:00 (quinze) horas, no Centro de Treinamento de Serviços do BNDES
- Avenida República do Chile n9100 - Rio de Janeiro - RJ.

EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados no endereço abaixo
discriminado: Avenida República do Chile nB 100, 35 andar, sala 365 -

Rio de Janeiro - RJ, das 14:30 às 17:30h, Telefone: (021) 277-7070.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 1994. Dayse Polatschek Valadão de
Mendonça Lima - Gerente Executiva de Licitações.

[§l<3ucatex
NOVO ENDEREÇO E TELEFONE

Comunicamos aos nossos Clientes e Amigos

que já estamos atendendo em nossas instalações na

Torre do Rio Sul

Rua Lauro Muller, 116 - Sala 1707

Tel.: (021) 542-9192 - Fax.: (021) 542-8043

CEP 22290-160 - Rio de Janeiro - RJ

Os fiscais verificaram que os

passageiros o trouxeram menos

mercadorias do que declarado ini-

cialmente: nem todos os conteiners

continham eletrodomésticos. Numa

das maiores caixas, por exemplo,

havia apenas um enorme isopor pa-
ra colocar gelo.

am VL m i t s iUBISHI MOTORS DEALER

439-339Q
A PRIMEIRA DO RIO EM MITSUBISHI.

Perdigão S.A. Comércio e Indústria
Perdigão Alimentos S.A.

Perdigão Agroindustrial S.A.
Companhias Abertas

FATO RELEVANTE
PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,

Fundação Telebrás de Seguridade Social - SISTEL,
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES,

Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social,
PREVI BANERJ - Caixa de Previdência dos

Funcionários do Sistema Banerj,
PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social

COMUNICAM AO MERCADO QUE

nesta data assinaram, com a VIDEIRA EMPREENDIMENTOS S.A., por si e por
empresas interligadas, em caráter irrevogável e irretratável, contrato de promessa de
compra e venda de ações de emissão de Perdigão S.A. Comércio e Indústria, no
qual está pactuado que:
(1) As Fundações, até o dia 23 de setembro de 1994, quando ocorrerá a Data de
Fechamento, adquirirão a totalidade das 38.063.550.938 ações ordinárias e das
60.545.511.668 ações preferenciais, todas nominativas, de emissão de Perdigão S.A.
Comércio e Indústria de propriedade das VENDEDORAS, pelo preço, em moeda
nacional, equivalente a US$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), remanescendo em poder da Perdigão S.A. Comércio e Indústria e
de todas as suas controladas, nelas incluídas a Perdigão Alimentos S.A. e a Perdigão
Agroindustrial S.A., todos os seus ativos, todas as suas atividades, todos os seus
direitos e obrigações, sejam eles de que natureza forem;

(2) nesta data foi paga, a título de sinal, a quantia de R$ 6.237.000,00 (seis milhões,
duzentos e trinta e sete mil reais), destinada à amortização parcial de dívida dos
controladores;

(3) o saldo do preço será pago na Data de Fechamento, dele sendo deduzida a
importância necessária à liquidação total das dívidas e outras obrigações dos contro-
ladores para com as empresas Perdigão;

(4) será realizada, até a Data de Fechamento, auditoria legal e fiscal nas empresas
Perdigão quanto às suas demonstrações financeiras, atividades, bens e obrigações;

(5) na data de fechamento da operação, as Fundações pagarão o saldo do preço
contratado, operando-se naquela ocasião a transferência, para o nome das Fundações,
de todas as ações que são objeto da compra e venda ora contratada, de emissão da
Perdigão S.A. Comércio e Indústria;

(6) uma vez assinado, na data de fechamento, o contrato de compra e venda de ações
ora ajustado, as Fundações apresentarão, na forma do que prevê a legislação em vigor,
oferta pública dirigida aos acionistas titulares de ações ordinárias cie emissão da
Perdigão S.A. Comércio e Indústria, da Perdigão Alimentos S.A. e da Perdigão
Agroindustrial S.A.

Riode Janeiro, 10 de agosto 1994

Perdigão S.A. Comércio e Indústria

Perdigão Alimentos S.A.

Perdigão Agroindustrial S.A.

PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
Fundação Telebrás de Seguridade Social - SISTEL,

Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES,
Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social,

PREVI BANERJ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Banerj,
PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social

VIDEIRA EMPREENDIMENTOS S.A.

•

G Itaú Seguros S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:

Pelas demonstrações contábeis que ora submetemos à apreciação de V.Sas. verifica-se que
a Itaú Seguros obteve, no primeira semestre de 1994, um lucro liquido de USS 31,1 milhões,
com retorno anualizado de 10,9% sobre um patrimônio liquido de USS 584,6 milhões.

A produção de seguros, consolidada com a de suas coligadas e expressa no conceito 
"emitida-

cancelada", atingiu montante equivalente a USS 208,9 milhões, com incremento de 39,0% em
relação à de igual período do ano anterior. Esta expressiva evolução comercial resultou da es-
Iratégia assumida de ganhar escala no volume de vendas.

Na área administrativa, além da manutenção de programa para reciclagem de pessoal técnico-

EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL (EmCRSmii)
Correção Integral

ATIVO 30.06.94

DISPONÍVEL 8.601.033

APLICAÇÕES

Titulos de Ronda Fixa 196.337.266
Títulos de Renda Variável 45.158.309
Outras Aplicações 5.264.405

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS 245.765.724
¦ 

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 6.180.946

DESPESAS ANTECIPADAS 428.914

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS 84.365.482

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 592.002.079

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 47.461.116

INVESTIMENTOS 1.528.263.424

IMOBILIZADO 269.714.136

DIFERIDO 3.199.582

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 1.801.177.142

TOTAL DO ATIVO _ 
__2.4401Í_I0.337

operacional, foi acelerado o desenvolvimento da nova arquitetura de sistemas, a qual virá faci-
litar a expansão e gestão da empresa em sua nova dimensão.

Apesar desses esforços e do significativo aumento no volume de prêmios omitidos, a inade-

quação nos preços do ramo automóvel e a elevada sinistralidade prejudicaram os resultados
oriundos exclusiva e diretamente da atividade securitária da companhia. O semestre se en-
cerrou, nesse segmento, com um retorno de -2,0% sobre a receita de prêmios ganhos, ai in-
clusos os resultados puramente de seguros de suas coligadas Itaú Winterthur Seguradora S.A.
e Itauprev Seguros S.A. No entanto, com recente ajuste dos prêmios aos níveis da sinistralida-
de corrente, espera-se já no segundo semestre uma reversão dessa tendência.

¦™""™^¦__¦._______¦___-

C.G.C. n° 61.557.039/0001-07

A boa rentabilidade dos investimentos mantidos pela companhia assegurou o positivo resulta-

do global obtido no período.

Os dividendos intermediários, expressos em moeda de 30.06.94, totalizaram CRS 14.491 mi-

Ihões (RS 158,00 por lote de mil ações) e serão distribuídos a partir de 22.08.94.

Agradecemos aos acionistas pela confiança depositada nos trabalhos da administração e. tam-

bem, aos funcionários, clientes, corretores e autoridades do setor.

(ADfgy»_sfiB' reunião do Conselho de Administração de 03.08.94)

TO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
1? SEMESTRE/94 (Em crs mu)

Correção Integral

Prêmios Emitidos 602.025.369
Prêmios Restituídos o Cedidos (107.738.461)

PRÊMIOS RETIDOS 494.286.908
Variações das Provisões de Prêmios (89.100.036)

PRÊMIOS GANHOS 405.186.872

SINISTROS RETIDOS (293.453.892)

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (71.596.493)

Despesas Administrativas (101.423.474)
Despesas com Tributos (3.372.748)

Outras Despesas Operacionais (6.323.710)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS (70.983.445)

Resultado Financeiro 45.714.430

Resultado Patrimonial 113.103.307

RESULTADO OPERACIONAL 87.834.292
Outras Despesas Não Operacionais (11.664)

RESULTADO BRUTO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 87.822.628

Contribuição Social (2.153.059)

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 85 669.569

Participação dos Administradora. (239.419)

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 85.430.150

QUANTIDADE DE AÇÕES 33.350.640

LUCRO POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL CRS 2.561.57

Correção Integral
PASSIVO 30.06.94

PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMPROMETIDAS 354.549.834

PROVISÕES COMPROMETIDAS 81.309.977

DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS 61.080.167

DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 46.217.804

PROVISÕES PARA TRIBUTOS 19.464.852

DEPÓSITOS DE TERCEIROS 12.391.168

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 220.463.968

EXIGiVEL A LONGO PRAZO 258.011.697

Capital Social - Nacional 315.298.141
Reservas de Capital 268.680.273

(-) Ações em Tesouraria (109.759.536)
Reservas de Reavaliação 237.776.203
Reservas de Lucros 895.619.757

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.607.614.838

TOTAL DO PASSIVO 2.440.640.337

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES FILHO

. Vlce-Presldentes' 
EUDORO VILLELA
JOSÉ CARLOS MORAES ABREU
OLAVO EGYDIO SETÚBAL

Conselheiros
EDGARDO DE AZEVEDO SOARES NETO
GERALDO DIAS DE MOURA OLIVEIRA
LUIZ DE CAMPOS SALLES
MAURÍCIO LIBANIO VILLELA
OSVALDO DE CASTRO SANTOS

DIRETORIA

Diretor Presidente
LUIZ DE CAMPOS SALLES

Diretores Vlce-Presldentes Executivos
OLAVO EGYDIO SETÚBAL JÚNIOR
PAULO EDUARDO DE FREITAS BOTTI

Diretores Executivos
ALFREDO CARLOS DEL BIANCO
CARLOS ROBERTO DE ZOPPA

Diretores Gerentes
ASTÉRIO SAMPAIO MIRANDA
CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI
ITAMAR BORGES ZILIOTTO
JOSÉ CARLOS MORAES ABREU FILHO
MARIA CECÍLIA PIMENTA LIMA
OSMAR MARCHINI
YUZURU MIYAZAKI

YUZURU MIYAZAKI NEY LOURENÇO
Atuário Contador
M.I.B.A. Rog. DRT-347 CRC-RJ-45.917-3 SP-1.584 S

Os demonstrativos foram submetidos à auditoria da KPMG-Peat Marwick. em atendimento à Circular CNSP n° 31/78. Os demonstrativos completos foram publicados no jornal 
"O 

Estado do S. Paulo", odiçãd de 11.08.94.
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Vülares faz projeto de reestruturação
Empresa se associa à suíça Schindler e o primeiro projeto será a construção de uma fábrica de escadas rolantes em São Paulo

¦*¦ CXa Dniiln UAUUTMU (l.

Empresas têmAGUINALDONOVO

SÃO PAULO — Um burburinho

incessante tomou conta dos corre-

dores da matriz da Villares, em São

Paulo. Os diretores da empresa

acertam os detalhes para sua asso-

ciação com a suíça Schindler, líder

mundial na fabricação de escadas

rolantes, anunciada no final do mês

passado. Luiz Roberto Junqueira,

diretor de Relações com o Mercado

da Villares, afirmou ontem que o

contrato definitivo deverá ser assi-

nado em setembro. 
"Estamos fina-

lizando a formulação operacional

da associação", diz ele.

Como parte dessa 
"formulação

operacional", já está em andamen-

to um negócio que pode agitar o

mercado imobiliário local. Villares

e Schindler procuram local para as

futuras instalações de uma nova fá-

brica de escadas rolantes. Junquei-

ra dá um aviso aos interessados:
"Dependendo da oferta, podere-
mos até comprar instalações já exis-

tentes." A associação entre as duas

empresas também aqueceu as previ-
soes de vendas dos fornecedores da

Villares. É que existe um contrato

de fornecimento mútuo de peças.

Fornecedores — "Teremos

acesso a insumos de elevadores de

diversas partes do mundo, ade-

quando nossos custos aos mun-

diais. Além disso, nossos parceiros

aqui no Brasil vão poder tirar pro-

veito disso", afirmou o diretor da

Villares.

A seleção desses fornecedores,

bem como a análise dos números

da Villares — que faturou USS 650

milhões no ano passado, 90% com

a venda de elevadores — estão sen-

dó feitos diariamente durante reu-

niões entre representantes da em-

presa brasileira e da Schindler.
"Não saímos nem para almoçar.

Usamos a cantina da empresa",

afirmou Junqueira.

Novas empresas — Pelo

acordo anunciado em junho, foi

formada a Elevadores Atlas, que

funcionará no endereço atual da

Villares em São Paulo — que será a

acionista majoritária, com 51% das

ações. Foi criada uma segunda em-

presa, ainda sem razão social defi-

nida, que usará a tecnologia da

Schindler para produzir exclusiva-

mente escadas rolantes. O valor da

transação não foi divulgado, mas o

mercado trabalha com uma cifra de

até USS 100 milhões.

Se esse acordo é bom para a

Schindler, que até então não tinha

participação no mercado de esca-

das rolantes no Brasil, é melhor

ainda para a Villares. Trata-se de

uma jogada importante no esforço

da empresa para reestruturar suas

atividades. Em 1991, pressionada

pela competição internacional e pe-

São Paulo — Hé[GÍo.Tpth

mtò^S^rviçòrClirW
Tudo o que o

seu carro precisa para
não sair da linha.

EÉE scb
seguir si
lint-iea.

R. 24de"maio 1047 • Tels. 5819466 '2815522
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MBA
Executivo em Finanças

Curso de Pós-Graduação em Finanças

e Mercado de Capitais

Direção: Prol. PAULO GUEDES

Ph.D.Jhe Unlwralty of Chicago

Coordenação: Prof. ANTÔNIO FREITAS,Ph.D.,North Cwolliw Unlvomlty

Corpo docente: Protauorat com «ôlldi formação acadêmica a

larga experiência proflailonal am Flnançaa

INÍCIO em 19 de setembro de 1994

PROGRAMA

.Economia para Empresas

.Contabilidade Financeira e Gerencial

.Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças

.Fundamentos de Finanças

.Mercados Financeiros e Monetários

.Investimentos em Ações:

Análise Fundamentallsta é Gráfica

.Mercados de Derivativos Financeiros

.Estratégia Financeira de Empresas

.Direito Econômlco-Financelro e Planejamento Tributário

.Gerência de Investimentos

.Finanças Internacionais

.Planejamento Estratégico

,405 horas/aula com flexibilidade de horários

.estudos de casos com participação ativa dos alunos

.utilização Intensiva da Informática e moderna tecnologia de ensino

m
IBMEC

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco. 108 - V andar 20.040401 R» de Janeiro RJ

Tel».: (021) 242-6646/242-6653 e 224-3117 e 533-1932 Fax: (021) 232-1614

ii alteremos acesso a insumos de elevadores de> vários
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |^;>"|K»]'} 
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MINISTÉRIO 0*5 COMUNICAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N» 006/94 — CPL/AC

Objeto: fornecimento de 3.1 70.000 (três milhões cento e setenta

mil) etiquetas para Impressão a Laser. Abertura: 13/09/94, às 14:30

horas. Capital Mínimo Exigido: R$ 4O.O00.00 (quarenta mil reais). Valor

do Edital: RS 4.00 (quatro reais). Retirada do Edital: CPL/AC, no endere-

co: SBN. QD. 1, bloco A, 5o andar. Ala Sul. Brasília — DF. fones:

223-6221, 217-2753 e 217-2109. Mas GESUP/DR/RJ e SP, nos se-

guintes endereços: RJ — Av. Presidente Vargas, 3077. 7o andar. Cidade

Nova. Rio de Janeiro/RJ: SP — Rua Mergenthaler, n° 500/

640.13o andar, Vila Leopcldina, São Paulo/SP.

Paulo Afonso Moura de Freitas

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

:Junque paisei

Ia queda vertiginosa dos lucros, a

Villares se lançou num ousado pro-
grama de enxugamento físico.

Elevadores — Saiu do setor

de bens de capital para concentrar-

se na produção de aço e elevadores.

Reduziu seu quadro de 23 mil para
os atuais 11 mil funcionários. Hoje,

com as contas em dia, os executivos

da empresa já-fazem previsões de

um faturamento até 10% maior do

que o de 1993.

Esse processo não deve terminar

tão cedo. Dos quase USS 750 mi-

lhões em ativos, pelo menos USS

220 milhões são 
"nào-operacio-

nais", jargão que significa que a

empresa não pode dispor deles de

uma hora para outra. São prédios e

plantas industriais compradas há

muitos anos e que ainda continuam

fazendo parte do patrimônio. O es-

forço mais recente nesse terreno

aconteceu agora na última segun-

da-feira.

A Villares fechou negócio com

um grupo do Rio para vender um

galpão de 4.000 nr na Avenida

Brasil, no bairro dos Jardins, uma

das regiões mais nobres de São

Paulo. O galpão estava fechado há

quatro anos, juntando poeira e au-

menlando as despesas mensais com

impostos e contas de luz.

O RANKING (%)

AQUI VOCÊ

VENDE O SEU

AUTO FÁCIL.

A Autofacil compra

o seu usado pelo
' melhor preço com

pagamento imediato.
Válido para veículos nacionais,

SEU FIAT ESTÁ AQUI.

RUASÁ FREIRE. 114 (ESQ AV BRASIL)

SÃO CRISTÓVÃO ¦ TEL 585-5151

Uma empresa Iftedtffa

Schindler Vi,lares
Kone

Fonte: Empresas

Seu carro trabalha tanto que
merece esta promoção.
Promoção de Serviços Crisauto. Kits de freio, de embreagem

e de som pelo melhor preço. Afinal, seu carro merece.

Kit SomKit freio

Inspeção dos freios;

Troca de pastilhas;

1 Sangria do sistema;

1 Gol, Voyage, Parati, Saveiro 1.6

apenas RS 30,00.

¦ Gol, Voyage, Parati, Saveiro 1.8

apenas R$ 53,00.

Venha conferir outras

promoções de serviços

Kit Embreagem

Troca de Platô;

1 Disco de fricção;

1 Colar de embreagem;

1 Gol, Voyage, Parati, Saveiro 1.6

apenas R$ 118,00.

• Gol, Voyage, Parati 1.8, Santana,

Quantum 1.8/2.0

apenas R$ 160,00.

tâSiL Crisauto

King Sonic (stereo, loudness, <

digital, gaveta antifurto). \

• Importados

2 alto-falantes 5",

2alto-falantes 6x4",

1 antena comum

apenas R$ 199,00 (instalado).'

Plantão de oficina aos

sábados até as 17h.

Qualidade Volkswagen com garantia Mesbla.

Estr. de Jacarepaguá, 7336 - Freguesia - Tel.: 447-2525
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COMPUTADORES

Todos com monitor SVGA

SyncMaster 3 Color,

Mini-torreHD170MB,

RAM 4 MB,

2 Drivers (1.2 & 1.44), Vídeo 1 MB,

Placa Mãe Genoa 486 upg. alé 486 DX 4

OPCIONAISiPlacas VESA e PCI Local Bus.

GRÁTIS:Jogo de Capas

486SX25 1.380

486DX33 1.520

486DX2 66 1.700

COMPONENTES

PLACA MÃE GENOA 486 SX alé DX4 ou

PENTIUM OD,8 SLOTS(3 VLB),ZIF socket

(se seu 486 não tem Local Bus troque

sua Placo aproveitando o Chip) 178

PROCESSADOR INTEL 486 DX 33...,282

PROCESSADOR INTEL 486 DX2 66..400

Ventilador para Processador. 18

HD 340 MB 12MS.....' 310

HD 420 MB 9MS 367

PL VÍDEO GENOA VLB 1MB 141

PL IDE Plus VESA-LB 55

Memória 72 PINOS 4 MB-70 190

Memória SIMM 1 MB-70 45

wmmammm iT+m*^ f
lIMpI ; NOTEBOOK §•
MLwJI I 486SX25 5-

IMPRESSORAS PROMOÇÃO ~\ essr;

Panasonic KX-P1150,9AG,80 col 235

Canon BJ-200,360 DPI.80 col 440

Canon BJ-600,360 DPI.colorida 890 _.-

MULTIMÍDIA -^ f= 
 , 

" 
. 

.

SOUND BLASTER 16 170 * 
¦= *-— ¦ ' '^-| <• ->

SOUND BLASTER 16 ASP/MCD 225 ESHHHKil

SOUND BLASTER SCSI-2 ASP 255 M^^^^^M

KIT DISCOVERY CD 16 560 Tj»IaLh««» /A01\i
OMNI CD ROM.300 KB S & 320MS...305 í8ICl0neS 

[\}l 
I li

Cai»as de Som Ampliticadas,Par) 50 J32 

3348 / 232 2560 /232 31 57

PERIFÉRICOS

Estabilizador 0.8 KVA 32

FaxModem Us Robotics 14400 188

FaxModem Zoltrix 9600/2400 80

dt_

um novo perfil
SÃO PAULO — A abertura cp-

mercial do país iniciada em 1990

provocou uma mudança profun-
da no perfil das empresas brasilei-

ras, que tiveram de rever seus pro-
cessos de produção e sua própria
estrutura física — inchada e lenta

para os padrões internacionais.

Hoje, a maioria exibe um perfil'
mais eficiente e produtivo. A Vil-

lares é só um exemplo entre tan-

tos.

A Rhodia, cuja receita chegou

a USS 1,2 bilhão no ano passado,
é protagonista de um feito respei-

tável. Em relação aos padrões
existentes em 1989, a empresa

conseguiu aumentar sua produti-
vidade em cerca de 70%. Isso não

é tudo. No mesmo período, o pre-

ço médio de alguns produtos caiu

pela metade, quando comparados

com os valores cobrados há qtia-
tro anos.

A Dow Chemical foi outra que
teve de arrumar a casa para en-

frentar a concorrência internado-

nal. No final de junho, o presi-
dente mundial do grupo, William

Stavropoulos, visitou o Brasil e

ficou satisfeito com o que viu.

Segundo ele, o 
"processo de reen-

genharia" iniciado em 1991 trou-

xe, para alguns produtos, um au-

mento de 50% na produtividade.

Mudanças — "Estamos vi-

vendo uma revolução silenciosa,

com o aumento da produtividade
e da qualidade dos produtos bra-

sileiros", afirma o ex-ministro

Mailson da Nóbrega, hoje dono

da consultoria MCM em São

Paulo. 
"Se 

as empresas não tives-

sem feito isso, elas simplesmente

já teriam fechado."

Um estudo da Federação dás

Indústrias do Estado de São Pau-

Io (Fiesp) mostra que as empresas

que investiram pesado em progra-
mas de qualidade e de controle

dos estoques (como o just in time)

conseguiram aumentar a produti-
vidade em até 30% num prazo
médio de seis meses.

No varejo, talvez o melhor

exemplo seja a rede de supermer-

cados Pão de Açúcar. Em 1990, o

império da família Diniz perdeu o

primeiro posto no ranking do se-

tor para o grupo francês Carre-

four c entrou num processo de

diminuição física. Fechou 349 lo-

jas, todas pouco rentáveis, e 26

mil funcionários perderam o em-

prego. A empresa teve até de ven-

der o suntuoso prédio-sede em

São Paulo para pagar dívidas.

Hoje, o pesadelo parece ter

passado. Nas contas do Pão de

Açúcar, o grupo emagreceu dois

terços em relação à estrutura de

1990. Mesmo assim, já chega a

faturar quase 80% do que era

obtido há quatro anos. Outro in-

dicador importante no setor, de

vendas por metro quadrado, tam-

bém exibe progressos. Passou de

USS 348, em 1990, para USS 667,

segundo previsão para este ano.

Telefonia

argentina

já dá lucro
BUENOS AIRES — As empresas

de telecomunicações privadas Te-

lefónica de Argentina c Telecom

lucraram, em quatro anos, USS

1,5 bilhão, quase tanto quanto o

que pagaram ao Estado pela pri-
vatização da Entel, cm 1990.

A Telefônica de Argentina tem

participação majoritária da Tele-

fónica de Espana, enquanto que a

Telecom é controlada pela Tele-

com francesa. A evolução dos lu-

cros parece indicar um crescimen-

to contínuo nos próximos anos.

Um recente informe indicou que,
nos últimos nove meses, a receita

liquida atingiu USS 283.6 mi-

lhões. resultado de um aumento

de 25% sobre igual período do

ano anterior.

O resultado dos últimos quatro
anos representa um ingreso quase

quatro vezes superior à parcela de

USS 430 milhões paga á vista na

compra da Entel. As vendas de

novas linhas geraram receita de

USS 1.250 bilhão, o que significa

um aumento de 17,3%. A rentapi-

lidado anual, antes dos impostos,

cresceu 21,3%.
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Nash Ensemble abre
no Rio turnê por 11
cidades brasileiras (Pág. 2)

Mauro Rasi comenta
os problemas da sua

gata Sofia (Página 7)
B

Não pode ser vendido separadamente

Sai em vídeo 'Uma 
j

rua chamada Pecado'

(Página 8)

Selma Reis faz show';
de lançamento de seu
novo disco (Página 8)

Iberê Camargo (tV 1914 f 1994)

Um ciclista contra o vento
Dono de uma produção sem limites, pintor construiu um dos mais brilhantes capítulos do expressionismo brasileiro

Luiz Paulo Lima —04/04/93
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wi U nunca desisto, e

I 1 também nunca digo

JLJ não." Pronunciada

por uma pessoa comum, esta frase

poderia soar banal, mas para Ibe-

rê Bassani Camargo serviu como

leitmoliv para uma obsessão. Na
segunda-feira, véspera de sua
morte, pediu papel e lápis aos que
o acompanhavam no quarto do
Hospital Pereira Filho, em Porto

Alegre, e começou a desenhai; fi-

guras humanas. Na terça, já em
sinal de delírio, repetia: 

"Me 
tra-

gam uma espátula". Essa compul-
são para a arte durou 79 anos. Na
mesma noite, às 23h30, Iberê fale-
ceu. Nos últimos dias, porém, de-

ra o troco no câncer que consu-

mia pulmão, laringe e cérebro e o

levaria a um quadro de insuíiciên-

cia respiratória: concluiu, mesmo
com dores e desmaios, seu pró-

prio réquiem, o quadro Solidão,

onde aparecem três mulheres com

rostos encobertos.

O corpo de Iberê Camargo foi
velado ontem no Museu de Arte

do Rio Grande do Sul e será se-

pultado hoje, às 10h30, no cemité-

rio Santa Casa. 
"O 

Brasil perde o

seu maior pintor. Iberê realizou

uma obra completa, com pleno
vigor", lamentava ontem o crítico

c historiador de arte Ronaldo Bri-

to. 
"Para 

mim, ele e Goeldi são os

dois nomes mais importantes do

expressionismo brasileiro", sinle-

tizou o galerista Marcantonio Vi-

laça, responsável pelas duas mais
importantes exposições com
obras recentes do pintor.'"Acho 

que já nasci pintor.
Quando criança meu brinquedo

era lápis e papel", disse Iberê cer-
ta vez. O menino pobre, nascido
em Restinga Seca, no interior do
Rio Grande do Sul, em 1914, só
chegou à capital ao 20 anos, já
com o desejo de ser artista. No
Rio, para onde mudou-se em
1943, estudou na Escola Nacional
de Belas Artes. Aqui, Iberê foi
aluno de Alberto da Veiga Guig-
nard (1896-1962), fundando um

grupo com o nome do mestre.
Em 1947, ganhou um prêmio

que permitiu que viajasse ao exte-
rior. Estudou com os pintores
André Lhote (1885-1962). em Pa-

ris, e com Giorgio De Chirico

(1888-1978), em Roma.

Como pintor, Iberê se conside-

rava herdeiro da tradição de

Maurice Ulrillo (1883-1955) e de

' ¦¦•<HI
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A TRAJETÓRIA

Ibero Camargo, que morreu na noite de terça: compulsão para a arte até os últimos dias

1914 — Nasce em Restinga

Seca (Rio Grande do Sul).

1942 — Primeira exposição in-

dividual, no Palácio do Governo

do Rio Grande do Sul. Recebe

bolsa de estudos e muda-se para o

Rio com a mulher, Maria.

D 1943 — Ingressa na Escola de

Belas Artes do Rio de Janeiro e

freqüenta o ateliê de Guignard.

D 1945 — Medalha de prata de

pintura no Salão Nacional.

D 1947 — Prêmio de viagem ao

exterior no Salão Nacional.

D 1948 e 1950 — Viaja pela Eu-

ropa, onde estuda com De Chiri-

co e André Lhote.

D 1951 — Participa da Ia Bienal

Internacional de São Paulo.

D 1956 — Coletiva no Museu

Guggenheim de Nova Iorque.

D 1958 — Bienal do México: ex-

põe no Peru.

D 1959 —Sua segunda participa-
ção na Bienal de São Paulo. Ex-

põe ainda em Washigton (EUA) e

em Chapultepec (México).
D 1960 — Outra coletiva no

Guggenheim e na Bienal de Gra-

vuras de Tóquio.

D 1961 — Prêmio na Bienal de

São Paulo.

D 1962 — Participa da Bienal de

Veneza com seis telas.

? 1966— Realiza um gigantesco

painel para a Organização Mun-

dial de Saúde, em Genebra.

Goya (1746-1828). Dos moder-

nos, era admirador do irlandês

Francis Bacon (1909-1992) e do

holandês naturalizado americano

Willen de Kooning. Odiava tudo

que não fosse boa pintura. E de-

testava críticos e mdrchands. 
"Fe-

lizmente para o mundo, é o artista

que produz arte. A crítica não a

pode fazer nem a pode orientar,

embora certos críticos exerçam in-

fluência, como acontece, atual-

mente, em salões e bienais", disse

certa vez. Nem nos seus últimos

momentos deixou de agredi-los.

Na semana passada, Iberê, já aca-

mado, concedeu uma entrevista

onde os chamou de 
"débeis 

men-

tais", entre outras agressões.

Mesmo sendo um crítico mor-

daz, Iberê sempre foi laureado pe-
Ia sua obra. Em 1959, ganhou o

prêmio de melhor pintor na Bie-

nal Internacional de São Paulo,

onde participou de três edições,

tendo sido homenageado com sa-

Ia especial em 1963 (este ano,

também há uma sala em seu lou-

vor). Participou ainda das mais

importantes mostras mundiais,

como a Bienal de Veneza (62), até

realizar a maior obra da sua car-

reira, o painel para a Organização

Mundial de Saúde, cm 1966, em

Genebra, Suíça.
Espírito trágico e amargo, Ibe-

rê costumava justificar o senti-

mento das suas obras tristes e de

cores sombrias com a seguinte

frase: 
"Acho 

que não nasci para
alegrar ninguém, sempre me senti

um ciclista da vida que anda con-

tra o vento", definia, remetendo-

se a um de seus temas prediletos,
as figuras humanas sobre bicicle-

tas. 
"Ele 

morreu obcecado pela

pintura. Queria viver para pintar
e não para viver. Uma vez ele me

disse: isso é um tormento para
mim. Quando vai acabar?", lem-

brou ontem o historiador e amigo

pessoal Décio Freitas.

Continua na página 8

coisas usadas

A idéb para você comprare vender

Na VAI-&VB/I tem móveis,

objetos, antigüidades,

eletrodomésticos, quadros
eetc.

Bom para você vender o

que não quer mais.

Bom para comprar nov.

dades a preços nunca vistos.

Av. das Américas, n^ 14.423 . Tel.: 326-3176
Aberto de 10 às 19 horas Inclusive aos DOMINGOS

' ADVENTUM y^ 
Q^rp. INGLÊS jj

Presenteie Com Arle 
^^^y^^^^^^ti\

QUADROS: Vinet - S. Pinto - Antônio Parreiras - Portinari (desenho) 
- Teruz • Guignard

Win Van Dijk ( belíssimo 95 x 1.27 ) 
• Santa Rosa • Milton da Costa - Cícero Dias

Oswaldo Teixeira - Baptista da Costa - 
Juarez Machado - Bianco - Eliseu Visconti

Rapoport - Custavo D'Allara - Auguste Botilard - E. Novak - R. Chamberland

Armando Vianpa - E. Oehlmayer -Armando Balloni.

DESTAQUES: Pratas: Inglesas, Brasileiras, Alemãs, Portuguesas, especial Ãnfora em

prata Inglesa ( Edward VII, 57 cm alt.) ¦ Escultura em Porcelana 
"Tocador 

de Bumbo"

(sèc. XIX) - Porcelanas: Japonesas, Francesas, Inglesas - Móveis Ingleses e Franceses

Pastas de Vidro: Callé, Daum Nancy, Michel - Esculturas: Bruno Ciorgi, Eugene

Marioton (Benezit) 
• Imagens - Cristais - Marfins - Excelentes Tapetes Orientais.

[foiHÚA PQÀSAWB

Rua Olegário Maciel, 162
Barra da Tyuca

Tfel: 494-2766

ÍEIIOEMA II

Seu Bolso
DOMINGO

D 1971 — Expõe na sala especial
da IP Bienal de São Paulo.

D 1973 — Individual na Galeria
0'Hana, em Londres e uma cole-
tiva em Ljublama (Iugoslávia).
D 1977 — Participa da Quadrie-
nal de Roma, Itália.

D 1979—Participa da 15a Bienal
de São Paulo. Individual na Gale-
ria Debret, em Paris.

D 1980 — Em dezembro, comete
um assasinato. Passa um mès na
cadeia (leia texto na pág. 8).

D 1991 — Vai a julgamento e é

absolvido. Coletiva no Museu

Nacional de Osaka, Japão.

1982 — Volta a residir em

Porto Alegre.

1985 —Participada 18a Bienal
de São Paulo.

1986 — Apresenta restrospec-
tiva no Museu de Arte de São
Paulo e no MAM do Rio.

1988 — Participa da exposição
'•Modernidade — arte brasileira

do século 20*' no Museu de Arte

Moderna de Paris.

1991 — Faz retrospectiva de

gravuras no MAM.

1992 — Lança livro Gravura

com textos e ilustrações.

1993 — Inaugura a Galeria

Iberê Camargo de Porto Alegre.

1994 — Homenageado na mos-

tra 
"Brasil 

Bienal Século 20". Ga-

nhará sala especial na Bienal Inter-

nacional de São Paulo, em outubro.

DIA DOS

PAI

5%°ff
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BARRASHOPMNQ/ PLAZA SHOPPING
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0 Nash Ensemble inicia na Sal a Cecilia Meireles a sua turne no Brasil sui?o Daniel Pezzotti Bohn toca ho

voch pwmhu 
| 

'Bei^ 
on ^io Paulo | ffiUBOBi

Com dois concertos de gala, progra- j ^45—I
I mados para ter?a e quarta-feira proximas, j

,{ no Teatro Cultura Artistica de Sao Paulo, I
i iniciara suas atividades a Sociedade Brasi-;
j leira de 6pera, nucleo de musica lirica que j
j atuara sob a dire^ao artistica do mexicano j
I (radicado em Nova Iorque) Franco Igle- j
; sias e tera como presidente de honra 0 j
j tenor Placido Domingo. As duas apresen-; '

j tagoes contarao com as vozes de Celine i
j Imbert, Luiza de Moura, Regina Helena j
j Mesquita, Eduardo Alvares, Inacio de i
j Nonno e inumeros outros. Roberto Tibi- j
i riga acompanhara as diversas arias, due- j
I tos e quartetos, a frente da Orquestra j ¦
j Nova Filarmonia.

Divulgação
Divulgação

TOURO • 21/4 a 20/5
A quinta-feira será um
dia positivamente con-
(rolado em relação a
sua rotina, embora ocorram mudanças sensíveis
de regência. Você deve se aproveitar desse qua-
dro astral para consolidar posições junto aos
íntimos.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Bem posicionado em
relação ao seu traba-
lho, setor para onde
convergem excelentes influências, você terá ex-
cepcional oportunidade de consolidar ganhos e
posições. Procure agir de forma mais dedicada
na vida intima.

uà

VIRGEM «23/8 a 22/9
Ainda persiste a boa
disposição de Mercúrio
o que o beneficia na as-
sinatura de contratos e papéis e na prática do
comércio. Participação importante de amigos e
parentes próximos em sua rotina. Mostre-se afá-
vel.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Comportamento dlnã-
mico, influenciado pela
Lua, deve ser canaliza-
do em favor de suas atividades rotineiras. Cons-
tância em seu comportamento. Excelente quadro
financeiro. Momento de dificuldade do relaciona-
mento íntimo.

ESCORPIÃO • 23/10 a 2,1/JJ.
Você hoje é afetado for-
temente pelo posicio-
namento astrológico 
que o faz agir de forma impulsiva diante de
pequenas dificuldades, criando assim um quadro
ligeiramente instável em relação a sua rotina.
Procure superar isso.

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Momento de boa dispo-
slção para seus inte-
resses. Isso lhe dará a
motivação necessária a que você aja de forma
mais Interessada, direta e confiante no trato com
questões pendentes. Vivência afetiva carente.

EM PAUTA

¦ cruzadas
 Carlos da Silva

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Conceito crescente-
mente favorecido por
ações passadas. O seu
dia poderá lhe trazer instantes bastante favorá-
veis, embora possam ocorrer alguns pequenos
problemas em familia. No amor você estará liga-
do a (atos passados.

GÊMEOS *21/5 a
Hoje, você estará sujei-
to a influências confli-
tantes, com bom enca-
mlnhamento para pendências de trabalho e um
quadro Irregular em relação aos seus sentlmen-
tos. Procure encontrar um ponto de equilíbrio
para suas ações.

-2 o quinta-feira, 11/8/94

Guerra Peixe inédito
A versão orquestral das Sugestões Poèti-' 

ccis em memória de Fernando Pessoa — que
Guerra Peixe escreveu para piano e, poste-
riormente, orquestrou — será ouvida pela
primeira vez neste sábado, às 19h, no Salão
Leopoldo Miguez, com regência do maes-

| tro Ernani Aguiar, no concerto inaugural
da semana de aniversário da Escola de

j Música da UFRJ. As comemorações dos
146 anos da escola vão até o dia 19, com
atrações como o Duo Moniz, o Trio Aqua-
rius e o Grupo Metal Transformação.

Penderecki rege amanhã
Krzysztof Penderecki, o grande com-

positor polonês contemporâneo, poderá
ser mais uma vez apreciado pelo público
carioca, na qualidade de regente. Pende-
recki, que já regeu no Rio (com a OSB) a
sua célebre Sinfonia de Natal (dedicada a
Zubin Mehta), volta agora à frente da
Orquestra Sinfônica de Varsóvia, apresen-
tando-se amanhã; às 21h, no Teatro Mu-
nicipal. O concerto será a quinta atração
da série Dell'Arte e terá um programa
bastante tradicional, com a abertura As
Hébridas, de Men-
delssohn, e o 4" con-
certo para piano, de
Beethoven, que tra-
rá como solista o
pianista nisso Via-
dimir Viardo. A
única peça contem-
porânea será a Sin-
fonietta per archi, do
próprio Penderecki.

I

I INTERVALO/
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RONALDO MIRANDA

O Nash Ensemble inicia na Sala Cecília Meireles a sua turnê no Brasil

Violinistas

na cidade

? O violinista norue-
guês Ole Bohn (Io Prê-
mio no Concurso Inter-
nacional Rostrum, de
Bratislava) se apresenta
hoje, às 19h, no BNDES,
ao lado-da pianista Li-
lian Barretto, com um
repertório que inclui
obras de Grieg, Kreisler
e Wieniawski. É o pri-
meiro concerto da série
BNDES Internacional,.
que terá outras duas
atrações: o violoncelista
suíço Daniel Pezzotti

O violinista norueguês Ole
Bohn toca hoje no BNDES

(em duo com o saxofo-
nista Carlos Malta) e o
pianista holandês Frédé-
ric Meinders.
? Outro violinista de re-
putação internacional —
o holandês Michel Sam-
son — também se apre-
senta hoje, às 18h30, no
auditório do Ibeu de Co-
pacabana. Ex-aluno de
Henryk Szerying e atual
professor da Universida-
de de Louisville (no Ken-
tucky), Samson atuará
ao lado do pianista ame-
ricano Frank Richmond,
executando peças de
Mozart, Aaron Copland,
Tchaikowsky e César
Franck.

! 
'Bekanto' 

em São Paulo
Com dois concertos de gala, progra-

j mados para terça e quarta-feira próximas,
,j no Teatro Cultura Artística de São Paulo,

i iniciará suas atividades a Sociedade Brasi-
! leira de Ópera, núcleo de música lírica que
j atuará sob a direção artística do mexicano
I (radicado em Nova Iorque) Franco Igle-
! sias e terá como presidente de honra o
j tenor Plácido Domingo. As duas apresen-
j tações contarão com as vozes de Celine
j Imbert, Luiza de Moura, Regina Helena
j Mesquita, Eduardo Álvares, Inácio de
j Nonno e inúmeros outros. Roberto Tibi-
; riçá acompanhará as diversas árias, due-
j tos e quartetos, à frente da Orquestra
i Nova Filarmonia.

Nash Ensemble

A Sala Cecília Meireles recebe domingo,
à 19h30, o conjunto de câmera inglês The
Nash Ensemble, que inicia no Rio uma
extensa turnê, patrocinada pelo British
Council e pela Cultura Inglesa. O grupo
visitará 11 cidades brasileiras (até 28 de
agosto) e promoverá a estréia da obra The
children who stopped tinte, do compositor
paulista Sílvio Ferraz. No recital de do-
mingo, contudo, a obra de Ferraz não será
ainda ouvida: a única peça contemporânea
do programa é assinada pelo compositor
inglês Jonathan Harvey, de quem o Nash
Ensemble executará Natajara, para flauta e
piano. Estão programadas ainda obras de
Mozart, Beethoven e Schumann (o Quarte-
to em mi bemol maior, op. 47).

O barítono portu-
guês José Oliveira Lo-
pes dará um curso so-
bre a canção de câme-

• ra alemã (Schubert,
Schumann e Brahms)
nos Seminários de
Música Pró-Arte, dias
19,20 e 21, das ilh às
13h.

O compositor Edi-
no Krieger será ho-
menageado pela Es-
cola de Música da
UFRJ, hoje, às
18h30, com um recital
de suas obras, Partici-
pam da apresentação

Violões em cena
O célebre Duo Assad — nossa melhor

dupla dc violões — está de volta ao Brasil.
Sérgio e Odair (respectivamente radicados
em Paris e Bruxelas) vão tocar para o públi-
co carioca o Concerto pura dois violões, dc
Rodrigo, neste sábado, às 16h30, no Teatro
Municipal, como solistas da OSB. Isitac
Karabtchevsky rege o concerto e completa o
programa com Dvorak e Guerra Peixe.

Outra dupla violonisticá — o Duo Bar-
bieri-Schneiter — se apresenta hoje, às
19h30, na Sala Cecília Meireles, com um
recital que inclui obras de Piazzolla e com-
positores populares brasileiros. Na ocasião,
Fred Schneiter lança a partitura de sua Suite
n" /, editada nos EUA pela Columbia Mu-
sic Company.

Ruth Staerke, Anto-
nella Pareschi e Er-
nesto Hartmann.
? O violonista Paulo
Pedrassoli se apresen-
ta segunda-feira, às
21h, no Espaço Sérgio
Porto. Também se-
gunda, às 19h30, na
Sala Cecília Meireles,
a Orquestra da Uni-
versidade Federal de
Mato Grosso dá um
concerto dedicado à
música do século 20,
sob a regência de Ro-
berto Victorio.
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AQUÁRIO • 21/1 a 19/2 
Contando com intluôn-
cias que lhe dão vanta- ( I Ljr
gens materiais, você B-J:—F&t.—
deve procurar atitudes mais racionais em rela-
çâo aos pequenos problemas domésticos, evi-
tando agravar tensões. Um bom diálogo será
positivo.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
A Lua em Libra lhe dá
tlm quadro vantajosa- —¦"
mente influenciado pa- \[ |>g^.ra o trato material. Você receberá os benefícios
dessa disposição. Boa disposição pessoal. Pro-
cure mostrar-se mais interessado pelos assun-
tos ligados ao amor.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1 
A quinta-feira mostra ^
um quadro benéfico em ^ jsuas ações que se rela- ^<0^5^
cionam a outras pessoas. Acerto em decisões
corretas. Planos pessoais ou relacionados à fa-
milia, condicionados de forma bastante positiva.

PEIXES • 20/2 a 20/3
Lucros em transações «YJpq
e negócios não comuns
em sua atividade de ro- ^
tina. Satisfação pessoal que poderá se refletir
em seu comportamento e mudar as indicações
de instabilidade afetiva. No final do dia podemocorrer surpresas.
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HORIZONTAIS — 1 — doutrina, corrente ou ton-
dència que preconiza soluções extremas para os
problemas sociais; 10 — música de conjunto instru-
mental, geralmente cantada, melodiosa e simples,
algo semelhante às trovas dos cantores ambulan-
tes, executada ao ar livre; 11 — aquele que trata
(algo) fraudulentamente; trampolineiro; 13 — corte
de pedra, acima do nivel do pavimento: sulco aberto
nas pedras, para as cortar ou dividir; 14 — ataque
de paralisia; 15 — desinência tônica do inlinitivo dos
verbos da segunda conjugação; 16 — para o lado de
fora; exteriormente; 18 — designação comum a
algumas espécies de aranhas solitárias que não
tecem teia; 20 — advertência escrita em trecho de
musica ou canto para indicar que deve ser repetido;
21 — pessoa tola, maluca; 24 — encanto, donaire; 25

pessoa ou grupo de pessoas que. nas ante-salas
do Congresso, procura influenciar os representan-
tes do povo no sentido do fazê-los votar segundo os
próprios interesses ou de grupos que representa; 26elemento de composição usado na nomenclatura
de partículas elementares; 27 — ocasião favorável
por acalmia na queda da chuva ou por inter-
rupçáo do nevoeiro, permitindo melhor visibilidade;
29 — indivíduo pouco liberal; 31 — cursos subterrâ-
neos das águas dum rio através de rochas calcárias;
33 — cada uma das nintas dos bosques e das
montanhas; 34 — aplicação.
VERTICAIS — 1 — desvio de um dos olhos, de
modo que os dois não lixam o mesmo ponto no
espaço; maneira errada, deleituosa, de ver, de jul-
gar, de raciocinar; 2 — diz-se dos vegetais que têm
uma estrutura especial, na qual domina o reforço
das paredes celulares e há, portanto, abundância do
tecidos mecânicos, tendo, ainda, adaptações funcío-
nais contra a falta de água, razão pela qual resistem
bem às carências de água disponível; 3 — composi-
çao (de um concreto ou uma argamassa) expressa
por uma relação numérica indicativa das propor-
ções. em poso ou em volume, dos diversos compo-
nentes (pl.); 4 — devolver, restituir; 5 — sufixo
nominal; rolerôncia. origem; 6 — cama de lona,
suspensa, onde dormem, a bordo, os marinheiros; 7

repetida; reiterada; 8 — monge budista, bonzo; 9
apresentar como objeção ou impugnação; 12 —

dirigentes de certos estabelecimentos de ensino,
em particular de ensino superior; 17 —^"haste de
madeira à qual se prendem as peças principais do
arado; 19 — designação popular dos mestiços de
branco e negro; 22 — entro os indígenas brasileiros,
missionário ou padre-cristão; 23 — velho; 25 — cada
uma das vigas de madeira de menor seção que os
vaus, e que se intercalam entre eles, apoiadas nos
dormentes para reforçar a estrutura sobro a qual se
apóia o pavimento; 28 — designação comum aos
pássaros dos traupideos; 30 — espécie de sapo das
regiões do Amazonas; 32 — localidade da Arábia
mencionada no Alcorão. Colaboração do Profos-
sor PEDRO DEMO — Brasília.

CORRESPONDÊNCIA
ED.KRLOS — Guadalupe — Agradecemos sincera-
mente os três problemas enviados. Os diagramas
de nossa coluna são todos no estilo 10 x 10, nâo
ensejando medida maior. Para nâo se perder traba-
lho tão valioso, ó necessário uma adaptação. No
mais, tudo bem quanto às charadas. Nosso abraço,
CHARADAS SINCOPADAS (supressão da sílaba
central) 1. A SIMPATIA é RESULTADO DE UMA
FORÇA oculta. 3-2
ED. KRLOS — CEC — Guadalupe 2. A PANCADA
DE CHUVA foi tão forte que inutilizou a SEMEN-
TE DE MAMONA. 3-2
CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tijuca 3.
Entre PAPA DE ABÓBORA e uma certa IGUARIA
DA CULINÁRIA ÁRABE, prefiro a última. 3-2
JORGE M.L. TEIXEIRA — Lagoa
4. Neste país, parece haver ESCASSEZ de figura
humana EXTRAORDINÁRIA. 3-2
PAR DE PARES — CEC — Jacarepaguá

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — empenagem; mouro; anel; piro-
galico; etita; elo; latido; academia; cana; ocapi; aro;
aru; ub; da; piara; oitâo; urco.
VERTICAIS — emplicado; moita; purritano; erótica;
nogada; fale; enilema; meco, Io; odora; caibro, arai,
ecuru; ipu; aio, pã; ar.
LOGOGRIFO de CHICO SILVA: desamornia. ME-
TAMORFOSEADAS POR SÍLABAS: 2. baita/pon-
ta; 3. nazi/nave.

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57
np 4 — Botafogo - • CEP 22.270.070
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'Happy'

Não é só de constrangi-

mentos que vive o Palácio do

Planalto.
Assessores próximos ao

presidente avaliam que três

itens importantes deixarão
consolidado seu governo: o

fim da inflação, o fim da cor-

rupção institucionalizada no

Executivo e o clima de oti-

mismo que veio com o tetra-

campeonato.
Segundo a mesma fonte,

só falta um detalhe para fe-
char o governo com chave de
ouro: solucionar o problema
de segurança no Rio de Ja-
neiro.

A partir daí, Itamar Fran-
co pode começar a campanha

para presidente 98.

Adesão
Paulo

Henrique
Cardoso, fi-
lho do can-
didato tuca-
no ao Pala-
cio do Pia-
nalto,
almoçou on-
tem no res-

taurante Alcaparra com Ká-

tia Almeida Braga, presiden-
te do grupo Icatu.

Pela animação da conver-
sa, comemoravam as pesqui-
sas que apontam a dianteira
de Fernando Henrique na

disputa eleitoral.

Radiografia
Ao indicar Marco Maciel

para vice de FHC, o PFL deu

uma demonstração clara de

que pretende governar junto
com o PSDB, em caso de vi-

tória: ninguém conhece o go-
verno por dentro tão bem

quanto Maciel, fora sua ca-

pacidade — notória — de ar-

ticulação no Congresso.
É homem capaz de geren-

ciar a divisão dos 800 mil

cargos do governo federal —

aliás, com o maior prazer: só

ele detém. hoje. mais de 100

postos nos 2o c 3o escalões do

governo.

'Call her'
Existe uma cláusula no

contrato de Diana Ross, assi-
nado com os empresários
brasileiros, para que todas as

pessoas lhe dirijam a palavra
chamando-a de "miss Ross".

A cantora pede também

que os seguranças se vistam
de preto e não usem jeans.

Miss Ross, miss Ross, o
Brasil é um pais muito afeti-
vo, sabia?

Rio, meu amor
No

próximo
Carnaval
o Rio vai

ganhar
uma ver-
são cario-

: ca do grupo Olodum: o ¦

: Baticun Bloco.

Antes de se apresenta- ;
: rem no Free Jazz Festival. ;
: os integrantes do Baticun

| farão uma série de oficinas
: musicais com o objetivo
: de selecionar e formar 50

: ritmistas, que sairão pelas
: ruas durante o verão de

í 95.

: Pretendem com isso re-

j vitalizar o Carnaval cario-

: ca de rua.

Sem fim
Uma das novelas nacio-

nais acabou ontem quando o

governo colocou um ponto
final no aumento dos servi-
dores públicos.

Agora só falta acabar a

outra: as férias de Romário.

Arco-íris
Um dos marketelros do

Partido Verde sugeriu a um
candidato que passasse a se
intitular verde-e-rosa. para
colher votos na escola de
samba.

Quase foi linchado: a

Mangueira está não só acima

do bem e do mal como acima

da política.

Paternidade
Idealizador da engenharia

financeira que conseguiu re-

cursos para a implantação da

CSN na década de 50, Ro-

berto Campos comentou,

quando soube que a siderúr-

gica ganhou o posto de maior
empresa privada de 94,

— Levei pedradas na épo-

ca por acreditar que Volta

Redonda seria fundamental

para o desenvolvimento in-

dustrial que chegaria 10 anos ]
depois. Hoje recebo as pai- i

mas: privatizada, a compa- \
nhia entrou nos eixos — diz o |
deputado.

Revoada
Pamela Harriman, a pode-

rosa embaixadora dos Esta-

dos Unidos na França, amiga

e patrocinadora de Bill Clin-

ton e famosa colecionadora
de maridos e namorados, já
tem planos para o fim de seu

mandato.

Colocou à venda, por cifra

astronômica, sua mansão em

Washington, seu antigo cen-

tro de poder.
Pamela, que não pretende

voltar a viver nos Estados

Unidos, deverá ter como fu-

turo pouso a Inglaterra, on-

de, segundo ela, "tudo é per-
mitido, desde que não se as-

sustem os cavalos na rua."

O rombo
Um dos problemas mais

sérios do novo presidente do

país será, com certeza, a pés-
sima situação financeira dos
bancos estaduais.

É neste saco sem fundo

que os governadores levam a
cabo as obras de seus manda-
tos e é também a ele que
todos recorrem em véspera
de eleição.

A exemplo do que acaba

de ocorrer com o Banespa.

que teve de pedir um arrego

de RS 2 bilhões ao Banco

Central, os novos governan-
tes dos estados encontrarão

seus bancos na última lona.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Alexana^eCampbeM

\m\ ^tv^li!!? '' r $ÊafmT$w faM

Há vinte anos Regina Marcondes Ferraz
teve uma boa idéia: virou carioca, viva!

Fisiológica
Ao vazar a informação da

articulação social-democrata
reunindo setores do PDT, do
PMDB ético e do PSDB para
ajudar FHC a governar, caso
eleito, os líderes tucanos se
sentiram flagrados.

Esta frente, que poderia
até virar um grande partido
mais tarde, tinha um propó-
sito claro: diluir o peso do

PFL no futuro governo.

Anti-real
É o economista Carlos

Alberto Cosenza quem as-

sessora o candidato Leonel

Brizola na área econômica.

Junto com Mangabeira

Ungcr, vai acompanhar o

Plano Real para descobrir

onde está fazendo água.

Ironia: Cosenza é o vice

de José Pinguelli Rosa na

Coppe/UFRJ, e Pinguelli.

assessor econômico do PT.

(jatJElSSEffl
D A festa de Regina Mar-

condes Ferraz no Hippo co-

memorava:'seus 20 anos de

Rio, o encarte no Vogue so-

bre ela e seu aniversário, an-
tecipadamente (o dia é 15).

D Todo mundo dançou até
3h30, sem parar.

D Regina, sem trança, de
vestido rosa-shocking (da
Drcssy, claro), cercada por
seu ex-marido, Paulo Fer-
nando, pela ex-sogra, D.
Dulce, pelo filho Luli c por
dezenas de amigos, era a
imagem da felicidade.

D A festa teve um compo-
nente de alta civilidade.
Marcada para as 22h, as

pessoas jantaram em casa
antes, o que evitou pratos,
garçons passando, sobreme-
sa, etc. Só bebida, dança e
muita alegria.

D Gilberto Miranda, que
não resiste a uma festa, pe-
gou o jatinho e veio de Bra-
sília abraçar a amiga.

D Mirtia Galloti não saiu
da pista um só instante. Ne-
nhuma sombra de saudade
anuviava o semblante da be-
Ia Mirtia.

D Josefina Jordan, de St.
Laurent aubergine e passa-
manaria, com seu tradicio-
nal e altíssimo astral.

D Sandra Naslausky, rc-
cém-chegada de Nova lor-

que; tudo indica que seu
marido, o cônsul Marco
Naslausky. vai assumir um

posto ainda mais glamouro-
so: Paris.

? Bernard, do vôlei, e Alice
Tamborindeguy não resisti-
ram: panfletaram e distri-
buiram santinhos a noite in-
teira.

D Ana Botafogo, Emílio
Santiago, Zeca e Mário
Priolli (com uma namorada
estonteante). Ronaldo Xa-
vier de Lima. Adelaide e Ari
de Castro, e mais. muito
mais, foram abraçar a ami-

ga.

D Só faltou mesmo dona

Ruth Cardoso.

Danuza Leão
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Qualidade Integral

Pré- Vestibular

de Qualidade
MATEMÁTICA

Comolier (Sõu bunto o IML)
Silvio ISOo Bonto o Soo Agostinho)

FlSICA

PORTUGUÊS

QUÍMICA

Hoborto CSãu Bunto)

INGLÊS

Mareia (Sao Bonto o Suíço Brasileiro)

HISTÓRIA

Vinícius (Santo Ayostinl>o)

GEOGRAFIA

Eloisa <Santo Aaoalinho)

PROJETO FIXAÇÃO

EM AGOSTO ESCOLHA SUAS MATÉRIAS

MATRÍCULAS ABERTAS: 16:00 - 21:00h
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f Leia em 90 minutos
um livro de 250

páginas com
compreensão total.
Tel.: 511-4203

l Fax.: 259-9617

RESTAURANTE BICHO PAPÃO"|
^qqOSO^ Especializado em fruto do mar

L^totCrô5^0 Tranqüilo - aconchegante - seguro

parque infantil.
JURUJUBA NITERÓI — Reservas: 711-0055 / 2444

Camisa tricollne extra
Padronagens exclusivas

Camisa social (pronta)
Fila fil c/ cor
Tricoline lisa
Gravata Italiana

ãA£LDL?i_

R$40

R$28

R$33

R$20

S.Q.S
DO TÊNIS

Chegou a solução
para seu tênis usado!
Tecnologia em recuperação de lênis

nacionais e importados.
Venha nos visitar!

Largo do Machado. 8 Ij.E
TeU 205-8799
PtTRÔPOUS

Tel.: (0242) 311925
Breve Ipanema e Tijuca.

mmmmiwAiBRAsnrARGBmA
CURSO REGULAR DE ESPANHOL

E CURSO DE CONVERSAÇÃO
Início: 08 de Agosto - Matrícula.*» Abertas

Informações: Praia de Botafogo, 228/Sobreloja 202
Tel.: 551-9446 -Após às 14:00 horas
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AQUILO
EM QUE

A MULHER
E MELHOR

Aprenda a «c impor: sete estratégias <
O trate do corpo ...":¦:
Minmí, <* Eldoradoaincricauo.
«Papai fãs para vocíj
-Pânico na mina .
Saddam atacará dç novoí '
Canção por um pioneiro
O salvador de Vaccarcs

Morte violenta de uma afívcl senhora

A freira c o time de basquete

Ò calvário de um bebi

Nisto cias s.ío melhores 76

Eles souberam usar a liberdade 79

S.ivoy, o tmaítrc» dos hotíia 85

A coragem de Irene VUla 93

Os homens que revelaram a fotografia .00
A vurdade com filtro 107

Impressões duradouros ] 11

Scç3o de livros -

O DIA MAIS LONGO 115

Imtantíncoi jxMjoaii, cap» ÍI • rutilui a

pwKtcrjr, 1 • Oww do oficio, 2 ¦ Enri-
ijiw^í o im vocabuUrio, 4 - Rir c o me
llior reméMio, 35 • Nu entreUnhâi, 57

Haja Intui Jinhiaitc, 64 ¦ l:Ugtantn óà

vida ícjI, *>l - NuffcUi do muiidu da

mcdklni, 113 • Entre upjii, c«p« III

IX' ano im portuguAt- A mvkta mata IWa
no mundo. Mala óê 21 mlIMo do oum-
p.*re«Yeri(JI(Jo« por mói cm 17 Mlonua.

Em que a mulher é melhor ?
Veja porque (e em que) elas são mais articuladas,
mais honestas, conseguem encontrar as coisas
na geladeira e nos armários; e silo as únicas que
ouvem o choro do bebê..

A verdade com filtro
O que os fabricantes de cigarros de baixo teor
de alcatrão estão vendendo aos fumantes, é uma
boa conversa fiada. Cerca de 80% dos fumantes

querem deixar de fumar, mas este não é o

caminho.

Aprenda a se impor: 7 estratégias
Você pode persuadir os outros c ver as coisas à
sua maneira. A capacidade de influenciar ou
conseguir se impor c um estado de espírito. Se

você irradiar confiança, conseguirá.

?r Teste do corpo
É surpreendente a quantidade de fatos que
pensamos saber sobre nosso corpo e não é
verdade , ou de mistérios que continuam por
desvendar. Faça uma viagem pelo mundo da

anatomia.

APENAS R$ 3,50

JA NAS BANCAS

HAIR CLUB NO COMBATE
ACALVICIE

Cuidando dos seus cabelos

NATURAL HAIR
0 mas novo processo capilar definitivo pata a calvice.

Micro fio a fio do seu ptòpiio cabelo.

HAIR TRATAMENT
Caspa' Sebottéia 

' 
Micoses' Cabelos anêmicos e

tiaumatlrados' Revitalização dos bulbos capilares ele.

TRATAMENTO P/ HOMENS E MULHERES

RIO DE JANEIRO
Rua Xaviet da Silveira. 45 Cobertura Copacabana

Tels: PABX (021) 521-7548/ 521-6890

Av. Rio Btanco, 245 - 9° andar - Centro

Tel: (021) 220-7049 / 262-0581 / 220-7449

SÃO PAULO
Pca D. José Gaspar. 134 - 3o andar - Centro

Tels. (011) 255-4459 / 259-9307 / 259-4766

BELO HORIZONTE
Rua São Paulo, 1735 ¦ Lourdes

Tels: (031) 292-2608 / 335-7241 I 335-5474

Lúcia Costa

SãcCcnraac Fashicn Mall
Tel,.-322 C2 57

Classificados Disque JB
(021) 589-9922

Ditctamcnte da Europa, checou .10 Brasil ^H mm\

g|U MEniCALTEST.PropimudcORIENTAÇÃO I 
^B. ; ;mWL yfl

B AUMENTAR, lotalmcnte infotraalizado. para I ^Hi , I aa^Biv" ^La!
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'/^^B

idade, lambem para DESPORTISTAS, que ¦^HP^Çl ^ •"" ^HK|
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I Com MEDICAI TEST. mkc eslá livre de droças ^LW 
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esforço foiço você EMAGRECE ou RECUPERA W ¦ ÂP :J*. ^'^^JVr, «V ^
I PESO. ajuda a Iraiar de problemas páslricos. ¦ ¦ mw/È^r'*' \ 

''¦¦¦W' 
1

I mantendo a saúde c beleza. LIGUE:JA! I VjV 
/ /tiFl*^ /\íSsr M

I Marque uma consulta ou envie seus dados por ^L yfj\ f /jÊ>y A \f^^F Jxi

I Atcndimcnlo e Frachising para lodo o Brasil ^^BKÍLa i^Tf^n iLnflll Ljf^a^^^

aafctr^^H JJB-fllUf A LWB LamUt^ ^-l-^ÜT HâJÜMHWl

! 
'•¦>SP\V* ^ébbbbbH^bW 

m "^t*JÍ B»fl6aL JkJJs

V



4 o quinta-feira, 11/8/94 B/ROTEIRO JORNAL DO BRASIL

CINEMA

ESTRÉIA
LOBO • Wolf — de Mike Nichols. Com Jack

Nicholson e Micholle Pleilfer.

Terror. Will Randall é um editor literário

de,Manhattan torturado pelo temor de perder
o cargo, atè que dirigindo distraído por uma

estrada deserta, atropela um lobo negro que o.

morde. A partir deste momento a sua vida

começara a mudar. EUA/1994. Censura: 14

anos. *

Circuito: Art-Copacabana, Art-Fashion

Mall 2:15h, 17H20, 19h40. 22h. Art-Casas-

hopping 2. Art-Ti/uca, Art-Plaza 2: 16h,

18h30, 21 h. Art-Madureira 1:16h20. 18h40,

21 h. Estação Paissandu: 14h40, 17h, 19h20,

21h40. Star Ipanema: 15h, 17h20, 19h40,
22h. Windsor, Star São Gonçalo: 14h,

16h20, 18h40, 21 h. Pathé: 12h, 14h15.

16h30, 18h45, 21 h. Paratodos: 15h, 17h,

19h, 21 h.

PAI • Father — de John Power. Com Max von

Sydow, Carol Drinkwater, Julia Blake e Si-
mone Robertson.

Drama. Mulher vive feliz com a família até

o dia em que o pai é acusado, num programa
de 'TV, de ser criminoso nazista e ela tenta
desesperadamente não ser perseguida pela
dúvida. Austrália/lnglaterra/1990. Censura:

12 anos. *

Circuito: Estação Botafogo 3: 16h10. 18h,

19h50,21h40.

MINHA VIDA - My life-de Bruce Joel Rubin.

Com Michael Keaton e Nicole Kidman

Drama. O executivo Bob Jones realiza um
video de apresentação pessoal a seu filho,

ainda por nascer, pois descobre que pode
morrer antes da data prevista para o parto.
EUA/1994. Censura: livre.»

Circuito: Roxy 2, São Luiz 1, Rio Sul 3,

Leblon 1:15h. 17h10.19h20.21 h30. Palácio

1: 14h, 16h10, 18h20. 20h30. Via Parque 1,
Barra 3:14hS0. 17h, 19h10, 21h20. Tijuca I:
16h40, 18h50, 21 h. Center: 14h30, 16h40,
18h50. 21 h.

CHANTAGEM FATAL - Blind side - de Geoff

Murphy. Com Rutger Hauer e Rebecca de

Mornay.

Drama. Um casal viaja do México para
Los Angeles de carro, no meio do caminho,

atropelam por acidente um policial mexicano,

que morre na hora. Apavorados, fogem sem

procurar a policia, mas passam a ser chata-

geados por um estranho que presenciou a

cena. EUA/1993. Censura: 12 anos.

Circuito: Copacabana: 16h, 17h50. 19h40.
São Luiz 2, Via Parque 3:16h. 17h50.19ti40.

21h30. Odeon: 13h40, 15h30. 17h20.
19h10, 21 h. Art-Méier, Madureira 3, Niterói:

15H30,17H20. 19h10, 21 h.

UM TIRA DA PESADA III - Beverly Hills cop III
— de John Landis. Com Eddie Murphy e
Judge Reinhold.

Policial. O detetive Axel Fotey volta a
Beverly Hills para investigar um assassinato,
através de uma série de pista que o levam a
um lugar onde seria inesperado ocorrer um
crime: um parque de diversão. EUA/1994.

Censura: livre.

Circuito: Metro Boavista: 13h30, 15h30.

17h30,19h30, 21 h30. Condor Copacabana.
Largo do Machado I, Rio Sul I: 14h, 16h,

18h, 20h. 22h. Leblon 2: 16h, 18h, 20h, 22h.

Via Parque 4: 15h30. 17h30, 19h30, 21h30.
Barra 2: 15h30. 17h30, 19h30, 21h30. Ca-
rioca: 15h30.17h30,19h30. 21 h30. Ilha Pia-
za 1, Madureira 2, Icarai: 15h, 17h. 19h, 21 h.

CONTINUAÇÃO
0 LEOPARDO - II Gattopardo — de Luchino

Visconti. Com Burt Lancaster. Alain Delon,

Claudia Cardinale e Rina Morelli. Versão in-

tegral.

i ¦ Drama. Magnífico trabalho cinematográ-

fico de Giuseppe Rottunno. uma ópera ex-

traordinária, entre valsas de Verdi e Nino Ro-

ta, executada pelas mãos de mestre Visconti.

Itália/1963. Censura: livre. ****

Circuito: Eatação Botafogo 1: 20h30.

0 BEBÊ SANTO DE MACON - The baby of

Mâcon — de Peter Greenaway. Com Julia

Ormond, Philip Stono, Ralph Flenne e Jona-

than Lacey.

Drama. Uma criança tida como santa so-

fre a exploração da irmã, obcecada pela idéia

de identificação com a Virgem. Em seguida, a

família é substituída pela igreja, interessada

em conseguir dinheiro para a Catedral. Ingla-

terra/1993. Censura: 16 anos. *+*

Circuito: Estação Museu da República:

18h20.

MAVERICK • Maverick - de Richard Donner.

Com Mel Gibson, Jodio Foster e James Gar-

ner.

Aventura. Maverick, charmoso trapaceiro

e aventureiro romântico, encontra em seu

caminho o imbatlvel homem-da-lei, Marshal,

que parece ter um modo peculiar de antecipar

cada movimento do nosso herói. EUA/1993.

Censura: livre, -k-k-k

Circuito: Rio Sul 4: 14h30, 16h50, 19h10.

21h30. Tijuca 2, Barra 1:16h20,18h40. 21 h.

Estação Icarai: 14h40, 16h60. 19h, 21h10.

Roxy 3:14h30,16h50,19h10, 21 h30.

QUATRO CASAMENTOS E UM FUNERAL -

Four weddings and a funeral — de Mike Ne-

well. Com Hugh Grant, Andie MacDoweil,

James Fleet e Simon Callow.

Comédia. É um conto sobre oito amigos,

cinco padres, 11 vestidos de noiva e duas

pessoas que se amam, mas insistem em ficar

separadas. EUA/1994. Censura: livre, -k-kk

Circuito: Art-Madureira 2: 16h35, 18h50,

21h05. Estação Cinema I: 14h40, 17h.

19h20, 21h40. Bruni Tijuca: 14h30. 16h40.

18h50, 21 h. Star Copacabana: 1 5h30.

17h40. 1 9h50, 22h. Niterói Shopping 2:

14h20, 16h30, 18h40, 20h50. Belas Artes

Catete: 14h, 16h20,18h40, 21 h. Art-Fashion

Mall 3: 15h10, 17h30, 19h50, 22h10. Art-

Casashopping 3, Art-Plaza 1: 16h30.18h50,

21M0.

A IGUALDADE É BRANCA - Trois couleurs:

blanc — de Krzysztof Kieslowski. Com Zbig-

niew Zamachowski, Julie Delpy e Janusz

Gajos.

Comédia trágica. Depois de ser rejeitado

pela mulher, homem resolve voltar para sua

cidade natal, Varsóvia. Sem dinheiro para

pagar a passagem, parte escondido em uma

mala, que é roubada no aeroporto. Inspirado

nas três cores e nos idéias da Revolução

Francesa: Liberdade (azul). Igualdade (bran-
ca) e Fraternidade (vermelha). França/Potõ-

nia/Sulça/1993. Censura: 12 anos. ***

Circuito: Novo Jóia: 15h30. 17h20, 19h10,

21 h.

0 REI LEÃO • The lion king — de Roger Allers.

Desenho de Walt Disney. Música de Elton

John. Vozes de Jonathan Taylor Thomas,

Matthew Broderick, Jeremy Irons e Whoopi

Golberg.

Desenho. As aventuras do pequeno leão

Simba. filho do rei Mufasa. Os dois caem

numa armadilha armada pelo irmão de Mufa-

sa, Scar, que quer ser o leão mais poderoso
do reino. EUA/1994. Censura: livre, -k-kk

Circuito: Roxy- I: 14h30. 16h15, 18h. (du-
blado). 19h45, 21h30. (legendado). Rio Sul

2: 14h40. 16h25. 18h10. 19h55, 21 h40. (le-

gendado). Via Parque 2. América: 15h45,

17h30,(dublado). 19h15, 21 h.(legendado).

Norte Shopping 2. Ilha Plaza 2, Olaria. Ma-

dureira I, Central: 1 5h45, 1 7h30, 19h15,

21 h. (dublado). Palácio 2: 14h. 1 5h45,

17h30, 19h15, 21 h. (dublado). Campo

Grande: 15h10,17h, 18h50, 20h40.

AMOR E RESTOS HUMANOS - Love and hu-

man remains — de Denys Arcand. Com Tho-

mas Gibson, Ruth Marshall, Cameron Ban-

croft e Mia Kirshner.

Drama. Os amigos David e Candy moram

juntos. Etes buscam desesperadamente rela-

cionamentos mais sólidos, que resistam â

velocidade das mudanças dos anos 90. Ca-

nadá/1993. Censura: 14 anos. ***

Circuito: Estação Botafogo 2: 1 5h20.

17h20, 19h20. 21 h20.

0 JORNAL • The paper 
— de Ron Howard.

Com Michael Keaton, Robert Duvall, Glenn

Close e Marisa Tomei.

t> Crônica. Desenrolando-se num periodo
de 24 horas, o ritmo tenso de O Jornal, põe
na corda bamba as pressões entre a carreira e

a família, através do ritmo frenético de um

jornal de uma cidade grande. EUA/1994.
Censura: 12 anos. ¦*•*"*¦

Circuito: Art-Fashion Mall 1: 15h40,

17hB0, 20h, 22h10.

DIÁRIO ROUBADO - Lecahlervol6-de Chris-

tine Lipinska. Com Elodie Bouchez, Edwige

Navarro, Benoit Magimel e Malcolm Con-

rath,

[> Drama. O pequeno universo de quatro

jovens adolescentes: duas garotas e dois ra-

pazes. Enquanto as meninas tornam-se

amantes, os rapazes tentam resolver suas

frustrações. França/1992. Censura: 14 anos.

•*•
Circuito: Estação Botafogo 1: 16h30.

18h30.

LAMARCA • Brasileiro — de Sérgio Rezende.

Com Paulo Betti, Carla Camurati, José de

Abreu, Elizer de Almeida e Deborah Evelyn.

Drama. Os dois últimos anos da vida do

capitão Lamarca. Desde o momento em que,
casado com Marina, decide fazer a opção

pela revolução, enviando a família para Cuba

e desertando do Exército até sua morte em

setembro de 1971. Produção de 1993. Cen-

sura: 14 anos. **¦*¦

Circuito: Cina Arte UFF: 16h20, 18h40,

21 h.

OS NOVOS MONSTROS - II nuovi moítri - de

Dino Risi. Ettore Scola e Mário Monicelli.

Com Vittorio Gassman, Onella Muti, Alberto

Sordi e Ugo Tognazzi.

Comédia. Seqüência de 
"Os 

Monstros",

famosa comédia dos anos 60. Este filme é

dividido em quatro episódios, que mostram a

dura crueldade escondida por trás das boas

ações das pessoas. Itália/1977. Censura: li-

vre. **

Circuito: Art-Fashion Mb/1 4: 16h30,

18h20.20h10.22h.

AMOR A OUEIMA ROUPA • True romance -

de Tony Scott. Com Christlan Slater, Patrícia

Arquette e Gary Oldman.

t> Drama. Jovem ganha como presente de

aniversário uma noite com uma prostituta
debutante, porém os dois se apaixonam e

roubam uma mala com meio milhão de dóia-

res em cocaína. Perseguidos pela máfia e pela

policia, o casal entra em um turbilhão de

traições. EUA/1993. Censura: 16 anos. *+

Circuito: Cine Gávea: 1Sh30, 17h40.

19h50, 22h. Belas Artes Copacabana: 13h20,

15h30,17h40.19h50.

THE FLINTST0NES • 0 FILME - THE FLINTS-

TONES —de Brian Levant. Com John Good-

man, Elizabeth Perkins, Rick Moranis e Rosie

ODonnell e Elizabeth Taylor.

l> Comédia. Fred, cansado de seu emprego

como operador de Bronto-Gruas, decide fa-

zer o teste de aptidão da Pedregulho e Cia,

porém Barney faz o teste em seu lugar e Fred

consegue a promoção. Baseado nos dese-

nhos de Hanna-Barbera. EUA/1993. Censu-

ra: livre. **

Circuito: Norte Shopping I: 16h10,17h50,

19h30. 21h10. (dublado). Via Parque 5:

16h10. 17K50. (dublado). 19h30, 21h10.

(legendado). Largo do Machado 2: 14h,

15h50, 17h40. (dublado). 1 9h30, 21 h20.

(legendado).

A CASA DOS ESPÍRITOS - The house of the

spirits — de Billie August. Com Jeremy Irons,

Meryl Streep, Glenn Glose, Vaness Redgrave

e Winoma Ryder.

;.¦ Drama. A saga de uma família durante

quatro gerações até a ditadura militar do Chi-

le. Baseado no best-seller de Isabel Allende.

EUA/1993. Censura: 12 anos. **

Circuito: Ricamar: 15h30,18h, 20h30.

0 PEQUENO BUDA - Little Budha - de Ber-

nardo Bertolucci. Com Keanu Reeves, Brid-

get Fonda, Chris Isaak e Alex Wiesendanger.

(Livre).
> Aventura. O encontro de um típico garoto
americano, de 9 anos, com um velho monge

budista, que acredita que o garoto é a reen-

carnaçâo de um respeitado Lama do budismo

tibetano. EUA/1993. Censura: livre. +*

Circuito: Cineclube Laura Alvim: 16h,

18h30, 21 h.

ADORO HOMENS DE UNIFORME -1 love a man

in uniform — de David Wellington. Com Tom

McCamus, Brigitte Bako, Kevin Tighe e Da-

vid Hemblen.

I> Drama. Henry Adiar, um caixa de banco,

sonha se tornar um ator profissional. Estres-

sado pela rotina ele faz um policial numa

telessérie. Realidade e ficção começam a se

embaralhar na sua cabeça, que acaba incor-

PERTO DE VOCÊ

SHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 - (Av. Ayrton Sen-

na. 2.150 — 325-0746 — 222 lugares) —

Filadélfia: 16h, 181)30. 21 h.

ART-CASASHOPPING 2- (Av. Ayrton Sen-
na. 2.150 — 325-0746 — 667 lugares) —

ioAo:16h, 18h30, 21 h.

ART-CASASHOPPING 3- (Av. Ayrton Sen-
na, 2.150 — 325-0746 ~- 470 lugares) —

Qautro casamentos e um funeral: 16h30,

18h50, 21h10.

ART-FASHION MALL1 —(Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 164 lugares) — O

jornal: 15h40, 17h50. 20h. 22h10.

ART-FASHION MALL2—(Estrada da Gávea,
899 —322-1258 —356 lugares) —Lobo,

15h. 17h20, 19h40, 22h.

ART-FASHION MALL 3- (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 325 lugares) — Qua-
tro casamentos e um funeral: 1 5h 1 0.

17h30, 19h50, 22h10.

ART-FASHION MALL 4 — (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 192 lugares) — Os
novos monstros: 16h30. 18h20. 20h10.
22lv

BARRA-1 — (Av das Américas, 4.666 —

325-6487 — 258 lugares) — Maverick:
16|i20. 18h40. 21 h.

BARRA-2 — (Av. das Américas, 4.666 —

326-6487 — 264 lugares) — Um tira da

pesada III: 15h30, 17h30, 19h30. 21 h30.

BARRA-3 — (Av. das Américas, 4.666 —

326-6487 — 415 lugares) — Minha vida:
14h50.17h, 19h10. 21h20.

CINE GÁVEA — (Rua Marquês de São Vi-
cerite, 52 — 274-4532 — 450 lugares) —

Anior à queima-roupa: 1 5h30, 1 7h40.

19H50,22h.

ILHA PLAZA 1 — (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158 — 462-3413 — 255 lugares) —

Unitira da pesada III: 15h. 17h, 19h, 21 h.

ILHA PLAZA 2 — (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/158 - 462-3407 - 255 lugares) -

O l\ei Leão: 1 5h45, 17h30, 19h15, 21 h.

NOhtTE SHOPPING 1 - 
(Av. Suburbana.

5 4f4 - 592-9430 — 240 lugares) — The
Flintstones — O filme: 16h10. 1 7h50,

19IJ30, 21h10.

NORTE SHOPPING 2 - (Av. Suburbana.
5,4?4 - 592-9430 - 240 lugares) - O
RehLoão: 15h45, 17h30,19h15. 21 h.

RIO SUL 1 — (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401
542-1098 — 160 lugares) — Um tira da

pesada III: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

RIO 6UL2— (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401
542-1098 — 209 lugares) — O Rei

Leão: 14h40. 16h25, 18h10.(dublado).
19h55. 21 h40. (legendado).

RIO SUL 3— (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401
642-1098 — 151 lugares) — Minha

vida) 15h. 17h10. 19h20, 21 h30.

RIO SUL4— (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401
542-1098 — 156 lugares) — Maverick:

14h30, 16h50. 19h10. 21h30.

VIA PARQUE 1 — (Av. Ayrton Senna, 3 000
385-0261 — 290 lugares) — Minha

vide: 14h50. 17h. 19h10, 21 h20.

VIA PARQUE 2 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 340 lugares) — O rei leão:

15H45. 17h30. (dublado) 19h15, 21 h. (
legendado). 

V|A pARQUE 3 _ (Ay Ayrton
Senna. 3.000 — 385-0261 — 340 lugares)

Chantagem fatal: 16h, 17h50. 19h40
21h30.

VIA PARQUE 4 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 340 lugares) — Um tira da

pesada III 15h30, 17h30. 19h30. 21h30

VIA PARQUE 5— (Av. Ayrton Senna. 3 000
385-0261 — 340 lugares) — The Flints-

tones — OlHme 16h10. 17h50 (dublado).
19h30. 21 h10 (legendado).

VIA PARQUE 6 - (Av Avrton Senna. 3 000

385-0261 — 290 lugares) — Um morto

muito louco II: 16h30, 18h10, 1 9h50,

21h30.

COPACABANA
ART-COPACABANA— (Av. Copacabana.
759 — 235-4895 — 836 lugares) — Lobo
15h. 17h20.19h40, 22h.

BELAS-ARTES COPACABANA - (Rua Raul
Pompéia. 102 — 247-8900 — 210 luga-
res) — Amor à queima roupa: 13h20.

15h30. 17h40, 19h50.

CONDOR COPACABANA— (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610 — 1.043 lu-

gares) — Um tira da pesada III: 14h. 16h.

18h, 20h, 22h.

COPACABANA - (Av. N.S. Copacabana.
801 — 255-0953 — 712 lugares) — Chan-
tagem fatal: 16h. 17h50,19h40.

ESTAÇÃO CINEMA-1 - (Av. Prado Júnior.
281 — 541 -2189 — 403 lugares) — Qua-
tro casamentos e um funeral: 14h40, 17h,

19h20. 21h40.

NOVO JÓIA— (Av. N.S. Copacabana, 680
95 lugares) — A igualdade d branca:

15h30. 17h20, 19h10, 21 h.

RICAMAR - (Av. N.S. Copacabana, 360 —

255-4491 — 600 lugares) — A casa dos
espíritos: 15h30. 18h, 20h30.

ROXY 1 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —

236-6245 — 400 lugares) — O rei leão:
14h30. 16h15, 18h. (dublado). 19h45.
21h30. (legendado).

ROXY 2 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —

236-6245 — 400 lugares) — Minha vida:
15h. 17h10,19h20. 21h30.

ROXY 3 — (Av. N.S. Copacabana. 945 —

236-6245 — 300 lugares) — Maverick:
14h30. 16h50, 19h10. 21h30.

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribei-
ro. 502/C — 256-4588 — 411 lugares) —

Quatro casamentos e um funeral: 1 5h30.

17h40, 19h50. 22h.

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES— (Rua Joana Angélica.

63 — 267-7295 — 99 lugares) — A lista de

Schindler: 14h30,17h50, 21 h10.

CINECLUBE LAURA ALVIM - (Av. Vieira

Souto. 176 — 267-1647 — 77 lugares) —

O pequeno buda: 16h, 18h30, 21 h.

LEBLON-1 - (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —

239-6048 — 714 lugares) — Minha vida:

15h, 17h10,19h20, 21h30.

LEBLON-2 — (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —

239-5048 — 300 lugares) — Um tira da

pesada III: 16h. 18h, 20h. 22h.

STAR-IPANEMA-(Rua Visconde de Pirajá,

371 — 521 -4690 — 412 lugares) — Lobo:

15h. 17h20,19h40. 22h.

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 - (Rua Vo-

luntários da Pátria. 88 — 537-1112 — 304

lugares) — Diário roubado: 16h30, 18h30.

O leopardo: 20h30.

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 - (Rua Vo-

luntários da Pátria. 88 — 537-1112 — 49

lugares) — Amor e restos humanos: 15h20.

17h20.19h20. 21h20.

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3- (Rua Vo-

luntários da Pátria. 88 — 537-1112 — 86

lugares) —Pai: 16h10. 18h. 1 9h50.

21h40.

CATETE/FLAMENGO
BELAS-ARTES CATETE - (Rua do Catete.
228 — 205-7194 — 180 lugares) — Qua-
tro casamentos e um funeral. 14h, 16h20.

18h40.21h.

do Catete. 153 — 245-5477 — 89 lugares)
O mágico de Oz: 14h50. Baraka — Um

mundo além das palavras: 16h40. O bebê

santo de Macón: 18h20. Adoro homens de

uniforme: 20h30.

ESTAÇÃO PAISSANDU- (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653 — 450 lugares)

Lobo: 14h40,17h, 19h20, 21 h40.

LARGO DO MACHADO 1 - (Largo do Ma-
chado, 29 — 205-6842 — 835 lugares) —

Um tira da pesada III: 14h, 16h. 18h, 20h,
22h.

LARGO DO MACHADO 2- (Largo do Ma-

chado, 29 — 205-6842 — 419 lugares) —

The Flintstones - O filme: 14h, 15h50,

17h40. (dublado). 19h30, 21h20. (legen-
dado).

SAO LUIZ 1 - (Rua do Catete, 307 — 285-

2296 — 455 lugares) — Minha vida: 15h.'

17h10,19h20, 21h30.

SAO LUIZ 2 — (Rua do Catete, 307 — 285-

2296 — 499 lugares) — Chantagem fatal:

16h, 17h50, 19h40, 21h30.

CENTRO
CINEMATECA DO MAM - (Av. Infante D.

Henrique, 85 — 210-2188 — 180 lugares)
Ver Extra.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL-

(Rua 1° de Março. 66 - 216-0237 - 99

lugares) — Ver Mostra.

METRO BOAVISTA - (Rua do Passeio. 62
240-1291 — 952 lugares) — Um tira da

pesada III: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,

21h30.

ODEON — (Praça Mahatma Gandhi, 2 —

220-3835 — 951 lugares) — Chantagem

fatal: 13h40,15h30.17h20,19h10,21 h.

PALACI0-1 - (Rua do Passeio. 40 — 240-

6541 — 1.001 lugares) — Minha vida: 14h.

16h10,18h20, 20h30.

PALACI0-2 - (Rua do Passeio, 40 — 240-

6541 — 304 lugares) — 0 rei leão: 14h,

15h45,17h30,19h15, 21 h.

PATHÉ - (Praça Floriano, 45 — 220-3135
671 lugares) — Lobo: 12h, 14h15,

16h30.18h45,21h.

porando o personagem na vida real. Canadá/

1993. Censura: 14 anos. *

Circuito: Estação Museu da República:

20h30.

UM MORTO MUITO LOUCO II - Weekend at

Bernie'8 II — de Robert Klane. Com Andrew

McCarthy, Jonathan Sllverman e Terry Kiser.

Comédia. Continua a história no dia se-

guinte ao término do filme original. Tendo

sobrevivido a um tremendo fim de semana na

ilha Hampton com o finado Barriie os execu-

tivos regressão a Nova Iorque. EUA/1993.

Censura: livre.

Circuito: Via Parque 6: 16h30, 18h10,

19h50,21h30.

CAMINHOS DE PEDRAS • A home of our own
— de Tony Bill. Com Kathy Bates e Edward

Furlong.

Drama. Francês Lacey ô uma mulher forte

e determinada, educada num lar refinado on-

de nada faltava. Depois da morte do marido

que morreu cedo sem deixar nenhum bem

para ela e seus seis filhos, eles se mudam para
o interior em busca de uma vida melhor, mas

ainda vão passar por duras provações. EUA/

1993. Censura: livre.

Circuito: Niterói Shopping 1: 15h20,

17h10,19h, 20h50.

REAPRESENTAÇÃO
FILADÉLFIA • Philadelphia - de Jonathan

Demme. Com Tom Hanks, Antônio Banderas,

Denzel Washington, Jason Robards e Ron

Vawter.

Drama. O advogado Andrew, no auge de

sua carreira, perde o emprego depois os pri-
meiros sintomas da AIDS tornam-se eviden-

tes. Decidido e defender sua dignidade e

reputação, ele contrata como seu advogado

Joe Miller que, no decorrer do processo,
acaba tendo que enfrentar seus próprios me-

dos e preconceitos contra a homossexualida-

de. EUA/1993. Censura: 12 anos. ***

Circuito: Art-Casashopping I: 16h, 18h30,

21 h.

A LISTA DE SCHINDLER - Schindler's list - de

Steven Spielberg. Com Liam Neeson, Ben

Kingsley, Ralph Fiennes e Caroline Goodall.

Drama. Oscar Schindler, um industrial fi-

liado ao partido nazista, tinha motivos para
manter-se à parte dos sofrimentos dos ju-
deus, mas algo despertou seu lado humano,

fazendo-o salvar mais de mil judeus dos so-

frimentos dos campos de concentração. Ba-

seado no livro de Thomas Keneally. EUA/

1993. Censura: 12 anos. ***

Circuito: Cândido Mendes: 14h30, 17h50,

21h10.

BARAKA - UM MUNDO ALÉM DAS PALA-

VRAS-DeRonFricke.

Documentário. Um épico em escala inter-

nacional para contar a historia da evolução

da Terra e da diversidade humana. É um filme

sem diálogos, rodado em 24 países e cinco

continentes. EUA/1992. Censura: livre. **

Circuito: Estação Museu da República:

16h40.

ACE VENTURA: UM DETETIVE DIFERENTE -

ACE ventura: pet detective — de Tom Shad-

yac. Com Jim Carrey. Sean Young e Courte-

ney Cox.

[> Comédia. Ace Ventura tem uma longa

tarefa pela frente: como solucionar um assas-

sinato, resgatar um golfinho e conquistar o

coração da linda Melissa. EUA/1993. Censu-

ra: livre.*

Circuito: Cisne 7:15h, 19h.

0 MÁGICO DE 0Z - The Wizzard of Oz - de

Victor Flemming. Com Judy Garland, Frank

Morgan e Ray Bolger.

t> Uma menina é levada por um tornado
"além 

do arco-íris" até a Terra de Oz. um

lugar de fantasia e aventura, e torna-se amiga

de três estranhas criaturas. EUA/1939. Cen-

sura: livre.

Circuito: Estação Museu da República:

14h50.

ENCAIX0TAND0 HELENA - Boxing Helena -

de Jennifer Lynch. Com Julian Sands, She-

rilyn Fenn, Kurtwood Smith e Bill Paxton.

O amor e a poesia podem fazer viver na

mente de um homem apaixonado o sonho e

uma realidade tão fortes que serão capazes

de confudir o real com o irreal. EUA/1993.

Censura: 14 anos.

Circuito: Cisne 2:18h, 22h.

GARANTIA DE MORTE - Death warrant - de

— 887 lugares) — O Rei Leão: 15h45,
17h30,19h15,21h.

MADUREIRA/JACAREPAGU/
ART-MADUREIRA 1 — (Shopping Center de
Madureira — 390-1827 — 1.025 lugares)
—-ODo:16h20,18h40,21h.

ART-MADUREIRA2— (Shopping Center de
Madureira —390-1827 — 288 lugares) —

Quatro casamentos e um funeral: 16h35,

18h50. 21h05.

CISNE I — (Av. Geremário Dantas, 1.207 —

392-2860 — 800 lugares) — ACE ¦ ventu-
ra: um detetive diferente: 15h, 19h. O poder
de um jovem: 17h, 21 h.

MADUREIRA-1 — (Rua Dagmar da Fonseca,

54 — 450-1338 — 586 lugares) — O rei
leão: 15h45, 17h30, 19h15, 21 h. (dubla-
do).

MADUREIRA-2— (Rua Dagmar da Fonseca,

54 — 460-1338 — 739 lugares) — Um tira
da pesada III: 15h, 17h, 19h, 21 h.

MADUREIRA-3 — (Rua João Vicente, 15 —

369-7732 — 480 lugares) — Chantagem
rara/:15h30, 17h20, 19h10, 21 h.

CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE - (Rua Campo Grande.

880 — 394-4452 — 1.300 lugares) — O rei

leão: 15h10,17h, 18h50, 2040.

CISNE II - (Rua Campo Grande, 200 —

394-1758 — Drive-in) — Encaixotando

Elena: 18h, 22h. Garantia de Morte: 20h.

Deran Sarafian. Com Jean-Claude von Dam-

me, Robert Guillaume, Cynthia Gibb e Geor-

ge Dickerson.

> Detetive é preso, incognitamonte, para
Investigar uma série de crimes na prisão, mas

tem que enfrentar um assasino que ele colo-
cara atrás das grades, EUA/1990. Censura:
12 anos.

Circuito: Cisne 2: 20h.

0 PODER DE UM JOVEM - The power of one-
de John Avildsen. Com Stephen Dorff. John
Gielgud e Morgan Freeman.
t> 0 jovem Peler, filho de pais ingleses, nas-
cido na África do Sul. enfrenta uma série do
dificuldades na oscola. Após a morte de sua
mãe ele sente-se muito sozinho até conhecer
um professor alemão que lhe ensina a conliar
em si próprio e a procurar suas respostas na
natureza. EUA/1992. Censura: livre.
Circuito: Cisne 1:17h, 21 h,

EXTRA
0 REI DA VELA — de José Celso Martinez

NITERÓI

TIJUCA
AMÉRICA— (Rua Conde de Bonfim, 334 —

264-4246 — 956 lugares) — O rei leão:

15h45, 17h30. (dublado). 19h15, 21 h.

(legendado).

ART-TIJUCA- (Rua Conde de Bonfim, 406
254-9578 — 1.475 lugares) — Lobo:

16h, 18h30, 21 h.

BRUNI-TIJUCA - (Rua Conde de Bonfim.

370 — 254-8975 — 459 lugares) — Qua-

tro casamentos e um funeral: 14h30.

16H40,18h50, 21 h.

CARIOCA— (Rua Conde de Bonfim, 338 —

228-8178 — 1.119 lugares) — Um tira da

pesada III: 15h30. 17h30,19h30. 21h30.

TUUCA-1 — (Rua Conde de Bonfim, 422 —

264-5246 — 430 lugares) — Minha vida:

16h40, 18h50, 21 h.

TIJUCA-2 — (Rua Conde de Bonfim, 422 —

264-5246 — 391 lugares) — Maverick:

16h20.18h40. 21 h.

MÉIER
ART-MÉIER - (Rua Silva Rabelo. 20 —

249-4544 — 846 lugares) — Chantagem

fatal: 15h30. 17h20, 19h10. 21 h.

PARATODOS — (Rua Arquias Cordeiro. 350
281 -3628 — 830 lugares) — Lobo: 15h.

17h. 19h, 21 h

OLARIA

ARTE-UFF — (Rua Miguel de Frias, 9 -

717-8080 — 528 lugares) — Lamarca:

16h20,18h40, 21 h.

ART-PLAZA 1 - (Rua XV de Novembro, 8 -

718-6769 — 260 lugares) — Quatro casa-

mentos e um funeral: 16h30, 18h50,

21h10.

ART-PLAZA2- (Rua XV de Novembro. 8 —

718-6769 — 270 lugares) — Lobo: 16h,

18h30, 21 h.

CENTER — (Rua Coronel Moreira César, 265
711-6909 — 315 lugares) — Minha

vida: 14h30,16h40,18h50, 21 h.

CENTRAL— (Rua Visconde do Rio Branco,

465 — 717-0367 — 807 lugares) — O rei

leão: 15h45. 17h30. 19h15, 21 h. (dubla-
do).

ESTAÇÃO ICARAI - (Rua Coronel Moreira

César. 211/153 — 610-3549 — 171 luga-

res) — Maverick: 14h20, 16h40. 19h,

21 h20.

ICARAI — (Praia de Icarai, 161 — 717-0120
852 lugares) — Um tira da pesada III:

15h, 17h. 19h, 21 h.

NITERÓI — (Rua Visconde do Rio Branco,

375 — 719-9322 — 1.398 lugares) —

Chantagem fatal: 15h30, 17h20. 19h10,

21 h.

NITERÓI SHOPPING 1 - (Rua da Concei-

ção, 188/324 — 717-9655 — 100 lugares)
Caminhos de Pedra: 15h20,17h10, 19h,

20h50.

NITERÓI SHOPPING 2 - (Rua da Concei-

ção, 188/324 — 717-9655 — 132 lugares)

Quatro casamentos e um funeral: 14h20.

16h30,18h40. 20h50.

WINDSOR — (Rua Coronel Moreira César,

26 — 717-6289 — 501 lugares) — Lobo:

14h, 16h20.18h40,21h.

Corrêa o Noilton Nunes Com Rennto Borglii,
EstherGóos o José Wilker.
> Recriação cinematográfica dn peça ho-
mônima de Oswald de Andrade, com trochos
documentas da primeira montagem em 1968'-»Z
e depoimentos do atores. >**'
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil:
15h30

GESTOS DE AM0R/D0VE SIETE? L0 SONO
QUI — de Lilliana Cavani. Com Chiara Caseli
e Gaetano Carotonuto.
l> O universo dos surtos-mudos, seus senli-
mentos, o esforço para se comunicar e se
integrar numa sociedade classificatória e ex-
cludente.

Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil:
18h30

MOSTRA
MOSTRA M0JICA MARINS- Hoje ás 18h30;

O protela da fome. de Maurice Capovilla.
Com José Mojica Marins o Maurício do Vai-
le. Brasil/1970.

Circuito: Cinemateca do MAM.
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na engraçadlssima comédia

CORAÇÕES DESESPERADOS

Bia Nunnes e Leandro Ribeiro
Dir: Jorge Fernando

ÚLTIMAS
SEMANAS

TEATRO BARRASHOPPING

TEL 325-5844
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PATROCÍNIO

SfielB

5S a sábado às 23h. Domingo às 21 h.

Rosa Maria
e Banda no show Uma Rosa naisa dòVentO'

Av. Bartolomeu Mitre, 370 Tel..- 294-0547 274-6448
Apoio

JORNAL DO BRASIL !__ÉLJ*

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

i 
^^

CONCERTOS
APRESENTA

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA

5- Concerto da Série Vesperal
Sábado, 13 de agosto às I6:30h

GUERRA PEIXE
Tributo a Porlinari

RODRIGO
Concerto Madrigal para dois violões e orquestra

DVORAK
Sinfonia ns 9 

"Do 
Novo Mundo"

Solistas: DUO ASSAD, violões
Regente: ISAAC KARABTCHEVSKY

Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Municipal.

PATROCÍNIO APOIO CULTURAL

f-4i

SUL AMERICA
SEGUROS

JORNAL DO BRASIL

© Lufthansa

• • • • CINEMA É A MAIOR DIVERSÃO ••

SAO GONÇALO
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ESTAÇÃO MUSJU DA REPÚBLICA— (Rua OLARIA— (.Rua Uranos, 1.474 — 230-2666

STAR-SA0 GONÇALO- (Rua Dr. Nilo Pe-

çanha, 56/70 — 713-4048 — 325 lugares)

— Lobo: 14h. 16h20.18h40, 21 h.
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TEATRO

Areno, Rua Siqueira Campos, 143, Copoca-

liana (235-6348). Capacidade: 350 lugares.

5" o sáb., às 21 h e dom., às 20h. RS 8 o RS 6

(estudantes o professores). Duração: 1 h30.

CRÍTICA > MÚSICA/Taipara/*

ESTREIA
25 HOMENS — Do Plínio Marcos. Direção de

Fronçois Kahn. Com Coca Carvalho e Carlos

Arruza. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua

Humaitá, 163, Humaitá (266-0896). Capaci-

dade: 60 lugares. 5" o 6", às 21 h, sàb., às 21 h

o 22h30 o dom., ás 20h e 21h30. RS 7.

Duração: 40m.

1> Drama. A morte de 25 homens presos por

semanas em uma cola para oito pessoas.

APAGA A LUZ E FAZ DE CONTA QUE ESTA-

MOS BÊBADOS— Do Ronald Radde. Direção

do Alino Wichrowski. Com Linn Falcão e

Aline Wichrowski. Teatro do Sosc do Erige-

nho de Dentro, Avenida Amaro Cavalcanti,

1.661. Engenho do Dentro (269-9395). 5"s,

ás 2Oh30. RS 5. Estudantes, classe o sóscios

do Sosc tôm desconto do 50%. Duração:

1h'30.

l> Drama. Sobio as escolhas quo as pessoas

são obrigadas a fazer durante o vida.

0 SANTO E A PORCA — De Ariano Suassuna.

Direção de Rogério Rodrigues. Com Abilene

Oliveira. Boalriz Vaz e outros. 7oaíro da Praia,

Rua Francisco Sá. 88. Copacabana (287-

7794). 5<s. às 19h. RS 5. Duração: 1h30. Até

25 de agosto.

i ¦ Comédia. Explora de forma inteligente e

bem humorado a vida no interior do Brasil.

REESTREIA
A INFIDELIDADE É COISA NOSSA - Toxto o

direção de Gugu OMmecha. Com Patrícia

Evans. André Sabino e outros. Teatro Brigitte

Blair II, Rua Senador Dantas, 13, Contro

(220-5033). 4» a 6", às 18h30. RS 6. Des-

conto de 50% para trabalhadores que levarem

a carteira e provarem ganhar um salário mini-

mo. Duração: 1 h30.

! ¦ Comédia. Aborda de forma divertida a

infidelidade mostrando a história de três ca-

ÚLTIMOS DIAS
RAIMUNDA PINTO, SIM SENHOR! - De Fran-

cisco Pereira da Silva. Direção de Arimatan

Martins. Com Francisco Pele. Francisco Cas-

iro e outros. Teatro Noel Roso. Rua São

Francisco Xavier, 524, Maracanã. Capacida-

du: 280 lugares. 2" a 6". às 20h. RS 3 o RS

1.50 (estudantes). Duração: 1h10. Até 12 de

agosto.

ANJO NEGRO — De Nelson Rodrigues. Dire-

ção de Ulysses Cruz. Com Christiana Guinle,

Antônio Pompou e outros. Teatro Nelson Ro-

drigUQS, rio Conjunto Cultural da Caixa. Av.

Ropública do Chile. 230. Centro. (262-
0942) Capacidade: 394 lugares. 5'' a sáb., às

21 h o dom., às 20h. Preço promocional de

final cie temporada: RS 5. Ingressos a domici-

/«. pela tel. 221-0515 e 222-5122 Duração:

2h Estacionamento gratuito com entrada pe-
l,i Rua do Senado. Até 14 de agosto.

• Drama. Claustrofóblca história de amor e

ódio entre o negro Ismael e a branca Virgínia.

•*

0 HOMEM SEM QUALIDADES - A partir da

obra de Robert Musil. Direção do Bia Lessa.

Com Ana Beatriz Nogueira, Betty Gofmon e

outros. Teatro I, do Centro Cultural Banco do

Brasil, Rua Primeiro de Março, 66, Centro

(216-0237). Capacidade: 182 lugares. 4°. 5''

e dom., ás 19h e 6" e sáb., às 21 h. RS 3,14.

Duração: 2h20. Ato 14 de agosto.

Aventura, A história de Ulrich, um homem

que se recusa a fixar sua vida em torno de um

único valor, idéia ou verdade. *

INGRESSOS A DOMICILIO

Pelos telefones. 221-0515 e 222-5122

0 AUTOFALANTE — Texto e interpretação do

Pedro Cardoso. Direção de Amir Haddad.

Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angéli-

ca, 63, Ipanema (267-7295). Capacidade:

133 lugares. 5" a sáb., às 21h30 e dom., às

20h. RS 10. Duração: 1h20.

> Comédia. A história de um homem que
fala sozinho no meio da rua.

LOURO, ALTO, SOLTEIRO, PROCURA... - Do

Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa.

Direção de Jacqueline Laurence, Com Mi-

nuel Falabella. Teatro Casa Grande, Av. Afrã-

mo do Melo Franco, 290. Leblon. (239-
4046). Capacidade: 604 lugaros. 5", ás

21 h30. 6J o sáb., às 22h e dom., às 20h. RS

II (5"). RS 13 (6" e dom ) e RS 15 (sáb..
tonado e vósporo de feriado). Duração: 1 h20.

O espetáculo começa rigorosamente no ho-

rãrio c não será permitida a entrada após o

inicio.

!• Comédia. O ator interpreta 17 persona-

gens que se encontram no terreiro de Pai

Adamastor. um sensitivo quu unira om conta-

to com pessoas desaparecidas. *

BUFFET GLÓRIA — Roteiro o direção de El-

cio Rossini. Com liana Kaplan e André Boll.

Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes,

824, Ipanema (247-9794). Capacidade: 280

lugares. 5" a sáb.. às 211.30 e dom.', às

20h30. RS 6 (5-'). RS 7 (6' e dom.) e RS 8

(sáb.). Desconto de 20% para estudantes,

classe e pessoas com mais de 65 anos. Dura-

ção: 1 h10. Até 4 do setembro.

A GAIOLA DAS LOUCAS - Do Joan Poirret.

Direção de Jorge Fernando. Com Jorge Dó-

ria, Carvalhinho e outros. Teatro Ginástico,

Av. Graça Aranha, 187. Contro (220-8394).
Capacidade: 664 lugaros. 4- o 5". às 19h30.

6" e sáb., às 21 h e dom., às 19h. RS 8 (4- o

5->), RS 12 (6" e sáb.) o RS 10 (dom). Pro-

moção: 4-'s e 6"s estudantes e pessoas com

mais de 60 anos tôm desconto de 20%. Esta-

cionamento com segurança.

I> Comédia, Casal gav cria rapaz heterose-

xual que decide casar com a filha de um

político conservador. *

BRASIL NUNCA MAIS - DE GETÚLIO AOS GE-

NERAIS — Criaçào e direção du Almir Tel-

los. Com o grupo Sarça du Horeb. Teatro de

CONTINUAÇÃO
A RATOEIRA É 0 GATO — Baseado nas obras

do Michel de Guelderode e Heiner Muller.

Direção de Paulo de Moraes. Com Patrícia

Selonk, Marmos Martins e outros. Teatro

Gláucio Gil, Praça Cardeal Arcoverde, s/n°

(237-7003). 6" a sáb., às 21 h e dom., ás 20h.

RS 7 (5", 6a o dom.) o RS 8 (sáb.). Duração:

1 h40. Até 11 de setembro. l> *•

MINH7.LMA É IMORTAL - Direção de Jef-

ferson Miranda. Com Araken Ribeiro, Ed-

mundo Alvim e outros. Teatro Cacilda Bec-

ker. Rua do Catete, 338, Catete (265-9933).
Capacidade: 280 pessoas. 5" a sáb., às 21 h e

dom., ás 20h. RS 5. Duração: 1 h20. Até 28 de

agosto.

0 MARINHEIRO — De Fornando Pessoa. Dire-

ção de Antônio Americano e Rodrigues Mar-

cello. Com o grupo Teatro's Thalia. Teatro

Qorpo Santo, no Instituto de Psiquiatria da

UFRJ. Av. Venceslau Broz, 71, BotBfogo.

Diariamente, às 18h30 e 19h30. RS 3 o RS 1.5

(estudantes e classe). Estacionamento grátis.
Duração: 50m. Até 15 do agosto.

DECAMERON — De Giovonni Boccaccio. Di-

reção de Luiz Henrique Palese. Com Adriana

Mottola, Liane Venturella e outros. Teatro

Dulcina. Rua Alcindo Guanabara, 17, Cine-

lândia (240-4879). Capacidade: 660 lugares.

4" a 6° e dom., às 19h e sáb., às 21 h. RS 5 (4»
o 6"), RS 8 (6") e RS 10 (sáb. e dom.).

Duração: 1 h10. Até 4 de setembro.

PASSAGEM DAS HORAS- De Fernando Pes-

soa. Direção de Iromar Brito. Com Cristina

Brito e Luciano Maia. Teatro da Aliança

Francesa de Botafogo, Rua Muniz Barreto.

730, Botafogo. Capacidade: 80 lugares. 5a a

sáb., às 21 h e dom., às 20h. RS 4, RS 2

(estudantes) o RS 1 (professores). Duração:

1h. Até 28 do agosto.

PIRANDELLO NUNCA MAIS - UMA COMÉDIA

DO OUTRO MUNDO De Ricardo Hofstetter.

Direção de Stella Freitas e Bernardo Jablons-

ki. Com Cláudio Torres Gonzaga, Isaac Ber-

nat e outros, Teatro da Praia, Rua Francisco

Sá, 88, Copacabana (267-7749). Capacida-

do: 120 lugares. 5» a sáb.. ás 21 h30 e dom.,

às 20h. RS 5, Duração:1 h. Até 2 do outubro.

ATO VARIADO — Textos do Clarice Lispector,

Fernando Sabino, Luis Fernando Veríssimo,

Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Di-

roção de ítalo Rossi. Com Ester Jablonsky e

Luiz Concoição. Sala Monteiro Lobato, do

Teatro Villa Lobos. Avenida Princesa Isabel,

440 (275-6695). 5", às 17h, 6- e sáb.. às 21 h

o dom., às20h. RS 7.

OS 7 BR0TINH0S — Texto e direção de Flávio

Marinho. Com Cininha do Paula, Fernando

Eiras, Anderson Muller e outros. Teatro Abel,

Rua Mário Alves. 2. Icaral (719-5711). 5" a

sáb., às 21 h o dom., às 20h. RS 8 (5° e 6") e

10 RS (sáb., dom. feriado e véspera de feria-

rio). Duração: 1 h30. Até 29 de agosto.

TRAIR E COCAR É SÓ COMEÇAR - De Marcos

Caruso. Direção de Atilio Riccó. Com Renata

Laviola, Mário Cardoso e outros. Teatro

America, Rua Campos Salles, 118, Tijuca

(234-2060). Capacidade: 285 lugares. 5" a

sáb., às 21h30 e dom., ás 20h30. RS 8 (5-').
RS 9 (6a) e RS 10 (sáb. e dom.). Duração:

1h30.

A TRAGÉDIA DE 0TEL0,0 NEGRO DE VENEZA
— Do William Shakespeare. Direção de Mar-

cos Vogel. Com Jorge Eduardo Costa, Adria-

na Maia e outros. Teatro Elizabetano da Cul-

tura Inglesa, na Uni-Rio. Avenida Pasteur,

436/fundos, Urca (295-2548). Capacidade:

150 lugares. Teatro ao ar livre.Se chover não

haverá espetáculo. 5-> a sáb.. às 21 h o dom.,

ás 20h. RS 4. Estudantes, c/asse e pessoas
com mais de 65 anos têm 50% de desconto.

Duração: 2h40.

A NARRATIVA DO CORTADOR DE BAMBU -

Concepção e direção de Daniella Visco. Com

o grupo Porão. Teatro Ziembinski. Rua Urba-

no Duarte, 30. Tijuca (254-5499). Metrô São

Francisco Xavier. 5" a sáb., às 21 h30 e dom.,

às 20h30. RS 5. Duração: 1h. O espetáculo

começa rigorosamente no horário e nào será

permitida a entrada apôs o seu início. Até 4

do setembro.

CORAÇÕES DESESPERADOS - De Flávio de

Souza. Direção de Jorge Fernando. Com Ary

Fontoura, Bia Nunes e Leandro Ribeiro. Tea-

tro Barrashopping, Av. das Américas, 4.666,

Barra da Tijuca (325-5844). Capacidade:

234 lugaros. 5" o 6". às 21 h, sáb., às 21 h30 e

dom., às 20h30. RS 8 (5"), RS 9 (6") e RS 10

(sáb. u dom). Duração: 1 h30. Até 28 de

agosto

SEGUNDAS HISTÓRIAS - Criação e direção

do Antônio Nóbrega. Diálogos de Bráulio

Tavares. Com Antônio Nóbrega e Rosane

Almeida. Teatro II tio CCBB. Rua Primeiro de

Março. 66, Centro (216-0237). 5", 6» e

dom., às 19h e sáb., às 18h e 21 h. RS 3.14.

Duração: 1 h30. Até 21 de agosto.

0 CORONEL DOS CORONÉIS - De Maurício

Segall. Direção de Eduardo Loyola. Com Ra-

chel Mayer, Rosa Motta e outros. 7ear.o

Posto Seis, Rua Francisco Sã, 51, Copacaba-

na (287-7496). Capacidade: 126 lugares. 5"

a sáb., ás 21 h e dom., ás 20h. RS 3.50 (5" e

dom.) e RS 4 (6'1 e sáb). C/asse. estudantes e

pessoas com mais de 60 anos tem desconto

de 50%. Duração: 1 h20. O espetáculo come-

ça rigorosamente no horário. Até 28 de agos-

to.

LAMARTINE ll/O RESGATE - Roteiro e dire-

ção de Antônio de Bonis. Com Fábio Jun-

queira, Nodira Campos e outros. Teatro Glau-

ce Rocha, Avenida Rio Branco, 179, Centro

(220-0259). 4» a 6», às 19h, sáb., às 21 h e

dom., às 19h. RS 6, Pessoas com mais de 65

anos têm desconto de 50% às 5"s e 6's.

Duração: 1 h. Até 21 de agosto.

PEER GYNT- De Honrik Ibsen. Encenação de

Moacyr Góes. Com José Mayer, Ivone Hoff-

man e outios. Teatro Glória, Rua do Russel.

632. Glória (245-5527). Capacidade: 350

Onfc
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Taiguara conversa demais e não canta alguns sucessos

LULA BRANCO MARTINS

Muita prosa,
pouco verso

f
VIOMO sempre, há dois Taigua-
ras num só. Ele está apresentando
no Rio as duas vertentes mais co-
nhecidas de sua obra. Em canções
como Universo no teu corpo (ve-
lhissima) c Maria José (uma das
inéditas) se mostra o cantor ro-
mântico, arrebatado, que percor-
reu as décadas de 60 e 70 patru-
lhado pela esquerda c tachado de
brega. Em manifestos como 0 ca-
valeiro (Ia esperança (uma home-
nagem à Coluna Prestes) c Menino
da Silva (onde conta a própria
história) surge o compositor de

protesto, chamado de festivo pela
direita radical, e que teve mais de
60 músicas censuradas pelo regime
militar. No atual show, se observa
ainda uma nova tendência, um
terceiro lado de Taiguara que
cresce desde a metade dos anos 80:
é a sua porção África, exposta em
cenários, figurinos, arranjos c le-
trás.

0 seu novo disco. Brasil Afri.
dá a maioria das canções do espe-
táculo: 0 olhar. Ana e a lua. África
Mãe. todas devidamente embala-
das pela ótima percussão de Lau-
dir de Oliveira c Belo Lopez. Além
disso, o trio de metais (Macaé,

Raul de Souza e Nilton Rodri-

gues) dá um bom apoio ao balan-

ço caribenho de Donde e Ubiraja-
ra Silva (pai do compositor) com-

põe uma figura simpática, com seu
bandónio, acompanhando as me-
lodias do filho.

Mas o show tem muitas falhas.
A voz de Taiguara, por exemplo,

já não é a mesma dos prolongados
agudos de suas primeiras grava-
ções — ca performance cm Sam-
ba do amor denuncia isto. E o
desenvolvimento do espetáculo é
emperrado pelo discurso do cida-
dão Taiguara, que jorra frases co-
mo 

"no 
ardor quente das paixões,

eu me apaixonei por um país cha-
mado Cuba", análises como 

"o

bondinho de Santa Teresa está

quebrado por causa do sistema" e
até confissões: 

"Já 
dancei muito

rock'n'roll. Como é boa a aliena-

ção. Todos têm o direito de se
alienar. Mas ao mesmo tempo não
é bom abrir mão da consciência."

Quem for ao João Caetano espe-
rando reencontrar antigos suces-
sos de Taiguara vai perder a via-

gem. Ele não canta Modinha, Ho-

je. Carne e osso, Que as crianças
cantem livres e Helena, Helena.

Quem quiser saber histórias de sua

passagem por Tanzânia e Angola
e ouvir seus pouco inspirados co-
mentários políticos vai gostar
mais. Quem quer?
¦ Taiguara se apresenta, até ama-
nhã, às 18h30, no Teatro João
Caetano. Ingressos a RS 3.

Cotações: • ruim * regular * • bom * * * ótimo + ••*•* excelente

lugares. 5' a sàb.. ás 21 h e dom., ás 20n. RS 8

(6°, sáb. e dom.) e Rs 4 (6"). Duração: 2h.

PELA NOITE — Adaptação do conto de Caio

Fernando Abreu. Direção de Robson Pboe-

nix. Com Renato Farias, Eloy Terra e outros.

Salão do Teatro João Caetano. Piaça Tira-

dentes, s/n", Cenlro (221 0305). Capacida-

de: 80 lugares. 4-1 e 5". às 20h Rs 5 o RS 3

(classe). Duração: 1 h40.

ADOLESCENTE
CONFISSÕES DE ADOLESCENTE - Direção de

Domingos do Oliveira. Teatro da Lagoa, Ave-

nida Borges de Medeiros. 1 .426, Lagoa

(274-7999). 5" a sáb.. às 21 h e dom., às 20h.

RS 10 (5" e 6») e RS 12 (sáb. o dom.).

Duração: 1h30.

SE VOCÊ ME AMA - De Míriam Eevilacqua.

Direção de Franncis Mayer. Com Patrícia de

Sabrit, Jorge Pontual n outros. Teatro da
UFF. Rua Miguel de Frias, 9, Icarai (717-
8080). 5'a dom.. às21h. RS 5 (5" e 6») e RS

6 (sáb. e dom.). Duração: 1 h20. Até 14 de

agosto.

GERAÇÃO ESPONTÂNEA - De Ney A.ambu-

|a, Direção de César Eduardo. Com João

Rebello, Caio Junqueira e outros. Espaço III.

do Teatro Villa-Lobos Avenida Princesa Isa-

boi, 440. Copacabana (275-6695). 6a, às

17h e 6'' e sáb.. às 20h. Duração: 1 h05.

A QUARTA COMPANHIA - De Desmoi Car-

doso. Direção de Desmar Cardoso o Paul;

Horta. Com Carolino Diorckman e Vítor Hu

(jo. Teatro do Leblon. Rua Conde Bernadotte,

26/loia 104. Leblon (294-0347). 5a a sáb

às 19h. RS 5. Alunos de escolas militaros,

uniformizados, não pagam. Duração: 1h30

Estacionamento próprio.

DANÇA
CIA. DE DANÇA RIO — Teatro Tereza Rachel,

Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana

(235-1113). 5-> a sáb . ás 21 h e dom., às 19h.

RS 6. Até 14 do agosto.

CARMEN- Teatro Delfin, Rua Humaitá. 275.

Humaitá (286-1497). Capacidade: 250luga-

res. 4-' a sáb. às 21 h e dom., às 20h. RS 8 e

RS 4 (4'). Até 2 do outubro.

HUMOR
AGILDO REAL, 0 PENTA - rear.o Vanucci.

Rua Marquês de São Vicente, 52/3° (274-

7246). Com Agildo Ribeiro 5» a sáb., às

21h30edom., ás 20h. RS 10 (5a e dom), RS

12 (6") e RS 14 (sáb).

FESTIVAL GRANDES COMEDIANTES BRASI-

LEIR0S — Teatro Carlos Gomes, Praça Tira-

dentes, 19. Centro (232-8701). 2- a 6a, ás

12M30. RS1. Até amanhã.

> Ela nua, ele duro. com Anktto e Denise

Casais.

C0STINKA — Pescada's, Estrada da Bico 125,

Jardim Guanabara (396-4139). Texto o dire-

ção de Costinha. 5a. às 22h. RS 2.5.
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Direção: Rogério Fabiano
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ESTRÉIA
A COR DO SOM — Circo Voador, Arcos da

Lapa, s/n». Lapa (221 -0406). 6a, ás 21 h. RS

6. Estacionamento Mult/Park na Rua dos Ar-

cos. 41.

VIOLÕES DE PERNAMBUCO -Jazzmanie. Av.

Rainha Elizabeth, 769, Ipanema (227-2447).

Reservas pelo tel. 294-6878. Capacidade:

280 lugares. 6a, às 22h30. Couvert a Rs 6 o

consumação a RS 3.

> Com os violonistas Nenéu Liberolquino,

Paulo Rafael, Joéo Lyra e Calo Cezar.

MISTURA INTERNACIONAL - Mistura Fina.

Av. Borges da Medeiros, 3207. Leblon (266-

5844). Capacidade: 180 lugares. 3* a sáb., ás

20h30 e 23h30. Couvert de 3* s 4*, a RS 9.

6». 6" e sáb.. às 20h30. a R» 9. Couvert às

23h30. a RS 15. Consumação a R» 5. Até 13

de agosto.

t> Com o quarteto formado por Scott Hon-

derson, Joe Heredia, Marco Mendoza a Tom

McMoran.

LUPIClNIO RODRIGUES REVISITAD0 - Au

Bar, Av. Epitécio Pessoa, 864, Lagoa Í2B9-

1041). Capacidade: 70 lugares. Com Áurea

Martins, Zezé Gonzaga e o pianista Zé Maria.

5a a sáb., ás 23h a dom., ás 21 h. Couvert a RS

7 (5a e dom.) e RS 9 (6a e sáb.). Sem

consumação. Até 28 da agosto.

GARGANTA PROFUNDA CANTA BOSSA NO-

VA — Café-Concerto Teatro Rival. Rua Alva-

ro Alvim, 33, Centro (532-4192). Capacida-

de: 400 lugares. 4a a sáb.. às 19h. RS 7.

Ingressos a domicílio pelos tel. 221-0515 e

222-5122. Até 20 de agosto.

J0HNNY ALF — Rio Jazz Club. Rua Gustavo

Sampaio, s/n°, Leme (541 -9046). Capacida-

de: 150 lugares. 5a a sáb.. às 23h30. Couvert

a RS 7 (5a) e RS 9 (6a a sáb). Consumação a

RS 3.

PAULINHO MOCIDADE - Teatro Arthur Aze-

vedo. Rua Vitor Alves, 434. Campo Gran-

de (413-3622). Capacidade: 360 lugares. 5"

e6".ás19h. RS 3.

ZECA PAG0DINH0— Teatro Suam. Praça das

Nações. 88 A. Bonsucesso (270-7082). 5a a

dom., às 19h. RS 6. Até 14 de agosto.

<cZD Mat; m Ofcha de artes 
Cântara

Erxlança e Segreto
Tel: 295-6895 eventos

ÚLTIMOS DIAS
GRUPO NÔS SEM VOZ - Vinícius. Av. Vinl-

cius de Moraes, 39. Ipanema (267-5767). 5a

a sáb.. ás 23h e dom., ás 22h. Couvert a RS 7.

Até 7 de agosto.

A MÚSICA DE GIANFRANCESCO GUARNIERI
— Teatro Carlos Gomas, Praça Tiradentes.

s/n<>. Centro (242-7091). 4» a 6a o dom., às

19h, sáb., ás 21 h. RS 5 (4a e dom.) a RS 6 (6a
e sáb.). Até 14 de agosto.

I> Com Marília Medalha e grupo Catavento.

QUATERNA RÉQUIEM ¦ QUASlMODO - Tea-

tro João Theotõn/o, Rua da Assembléia, 10,

Centro (531-2000 r. 236). Capacidade: 350

lugares. 5as. às 18h30 e 6a. às 12h30 e

18h30. RS 3. Até 12 de agosto.

TAIGUARA — Teatro João Caetano. Praça

Tiradentes, s/n°, Centro (221 -0305). Capa-

cidade: 1.222 lugares. 2a a 6a. às 18h30. RS

3. Até 12 de agosto.

BARES
PARADIS0 PIANO BAR - Rua Maria Angélica; ,}
29, Jardim Botânico (537-2724). Aprosem^ 

J
tação dos pianistas Zé Maria e Chiqulnho e
do cantor e pianista Italiano Roberto Aita. 2° ,
a sáb., a partir de 18h. Consumação a RS 30.

BAR ENCONTROS CARIOCAS- Rua da Cario:
ca, 40, Centro (252-4011). 2a a 6a. ás 20h30.
Zé da Velha e os chorões. 5a. Couvert. RS 3

HANNA RHAS — Sweet Home, Av. Borges de
Medeiros. 3.193. Lagoa (288-9248). 5a, ás
22h. Couvert a RS 4 e consumação a RS 3,50.

ORQUESTRA IN C0NCERT- Crazy Horse. .
Alameda São Boavontura. 565, Niterói (717-
8818). 5a, às20h. RS 3.

LA CAVE DE PARIS — Rua do Oriento, 437: 
'

Santa Teresa (262-9520). Tlnho Mortlns e
João Bosco. 5"s. ás 22h. Couvert a RS 3.

JAZZ NIGHT com Leandro Braga — Galeria,
São Conrado Foshlon Mall, Estrado da Gá-
vea, 899, São Conrado (322-0269). 5a, às 

'.

21 h. Couvert a RS 5.

A NOITE DO AXÉ MUSIC/BANDA 0RIBHÉ 4-i
Tem Tudo, Praça Armondo Cruz, 120, Madu-..,
reira (450-1450). 5a, às 21 h. RS 3 (homons).
Mulheres não pagam até 22h.

BANDA JUNTOS POR ACASO - Sem Salda.
Estr. Padre Roser. 233, Ponha (391-7913).
5as, a partir de 21 h. RS 3 (mulher) o RS 4 •

(homens). Consumação a RS 2.

TRIO MALACACHETA — The Pizza Placo, Ave-
nida Nlomeyer, 121, São Conrado (274-
1122). 6a a sáb.. a partir de 20h. Som cou-
ven.

DUBLACHOPP — Rua Gonzaga Bastos. 112.
Ti]uca (571 -2844). Banda Mado In Brozil 5»
ás 21 h. Couvert a RS 2.

HÉLIO SILVA E ORQUESTRA TUPY - Dança do
salão. Roda Viva, Av. Pasteur, 520, Urca (295-
4046). 5»s, a partir de 21 h. Couvert a RS 4.

PARCERIA BAR — Av. Sornambetlba. 6.300.
Barra da Tijuca (385-3706). Crlkka Amorim
& banda. 5»s, ás 21 h30. Sem couvert o sem
consumação.

ZEPPELIN — Estrada do Vidigal. 471. Vidigol

(274-1649). Cantores e violonistas. 5". ás
21 h30. Couvert o consumação a RS 3

MUSIC BAR — Estrada da Barra da Tijuca.
1.636/loja H, Borra da Tijuca (493-5250)
Alexandre Noves & Mario Grigorowsky. 5''s,
ás 21 h. Couvert a RS 2.

CHIK0'S BAR — Av. Epitácio Possoa, 1.660,

Lagoa (287-3514). Música ao vivo com a
cantora Bibba e os pianistas Romildo o Eras-
mo. Diarlamento, a partir do 22h. Consuma-

ção a RS 11.

CLÁSSICO

CONTINUAÇÃO
ROSA MARIA — People. Av. Bartolomeu Mi-

tre, 370, Leblon (294-0547). 5a a sáb.. às

23h e dom., ás 21 h. Couvert a RS 8 (5a e

dom.) o RS 10 (6a e sáb). Consumação a RS

5. Até 28 de agosto.

PROJETO EM0ÇA0 AO VIVO - Teatro João

Theotônio. Rua da Assembléia, 10, Centro

(531 -2000 r. 236). Capacidade: 360 lugares.

Apresentação de Francisco Barbosa. Hoje:

Wanderley Cardoso. 5a. às 12h30. RS 2.

FALABELLA SOLTA OS BICHOS - Café do

Teatro, no Shopping da Gávea. Rua Marquês

de São Vicente, 52/2° (239-1096). Capaci-

dade: 96 pessoas. Com Miguel Falabella. Di-

reção da Flávio Marinho. 5a, às 23h30, 6" o

sáb.. á mola-noite e dom., ás 22h. Couvert a

RS 11 (5a o dom.) e RS 15 (6a e sáb.).

Consumação a Rs 6.

CHA DAS CHIQUES COM ADEMILDE F0NSE-
—CA Café do Teatro, no Shopping da Gávea.

Rua Marquês de São Vicente. 52/2°, Gávea

(239-1096). Capacidade: 96 lugaies. 3" a

sáb., ás 18h. Couvert a RS 8 (3a o 4a) e 10

(5a a sáb.) e consumação a RS 6. Até 20 de

agosto.

DUO BARBIERI & SCHNEITER - Sala Cecília
Meireles, Largo da Lapa. 47, Lapa (232-
9714). 5a. às 19h30. RS 3

I> Recital dos violonistas. Lançamento da

partitura n° 1 do Fied Schnuiter editada polo
Columbio Music Company.

A VIÚVA ALEGRE - Teatro Municipal, Praça

Marechal Floriano, s/n°. Contro (262-3935).

Capacidade: 2.360 lugaros. Participam da

montagem o Coro e Orquestra Sinfônica do

Teatro Munlcpal. Regência de David Mocha-

do. 3a o 4a. às 19h30, 5a e sáb., às 20h30 o

dom., ás 17h. 5's, o RS 72 (frisos o comaro-

tes). RS 12 (platéia o b nobre), RS 8 (b.

simplos) o RS 5 (galeria). Até 14 do agosto.

OLE BÕHN E LILIAN BARRETO - Espaço BN-

DES, Av. Chile. 100 (277-7781). 5". ás

19h. Distribuição de ingrossos com lugares

marcados a partir de I8h30.

U Recital do violonista norueguês o do pio-

nista. Obras de Kreisler, Grieg. Wieniawski.

DUO MASCIADRI-SENSALE Paço Imperial.

Praça 15,48, Centro, 5a, ás 12h30. Grátis.
Recital do contrabaixista Milton Masciadri

o da pianista Anglolina Sensale.

QUINTAS CLÁSSICAS - CONHECENDO 0 PIA-

NO — Teatro Gonzagulnha, do Contro de Ar-

tes Calousto Gulbonklan. Rua Benedito Hi-

pòllto. 125, Praça Onze (221-6213). 5a. às

19h. Grátis. Distribuição de sonhas a partir de

18h30.

fc" A pianista Fernanda Choves Conoud foz

recital comentado. Obras de Bach, Mozart.

DUO MICHEL SAMSOM & FRANK RICH-

MOND Ibeu de Copacabana. Avonida Nossa

Senhora de Copacabana. 690/11°, Copoca-

bona. 6°, às 18h30. Grátis.

Recital de piano e violino. No programa
obras de Mozart, César Frank, Tchai-
kovsky.

VÍDEO

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL- As
12h30. 18h30: Zé Celso no Ria Caderneta

de Campo. As 16h. 19h30: Musicais Ovelhas

Negras: The harder they come. (versão origi-

nal em inglês). Hoje no CCBB, Rua I" de

Março. 66. Contro (216-0223). Grátis com

distribuição de senhas 30 minutos antes da

sessão.

SEMANA GÍUSEPPE VERDI - Hoje às 18h30:

Un bailo in maschera. Auditório Murilo Ml-

randa/IBAC, Av. Rio Branco, 179/8° andar.

Centro (220-0400). Grátis.

CICLO CARMEM — 5a, às 17h: Carmem, ver-

são Opera de Paris. Teatro Delfin, Rua Hu-

maitá, 276 (286-1497). Grátis com distribui-

çaõ de senha.

VlDEO NA ESQUINA - 2a a 6a. às 12h30:

Lygia Pape, da sério Rio Arte Vídeo- Arte

Contemporânea. Augusto Ruschl, de Renato

Moreira e Fausto Pires de Campos. Instituto

Brasileiro do Patrimônio Cultural-IBPC, Ave-

nida Rio Branco, 44, Centro (233-9778).
Grátis.

CASA DAS ARTES DE LARANJEIR

SHAKESPEARE
PESQUISA E ENCENAÇÃO

Turmas de Interpretação, Direção,

Cenografia e Figurino

MOACYR G0ES • JOSÉ DIAS • SAMUEL ABRANTES

A ARTE DO BRINCANTE
ANTÔNIO NÓBREGA • ROSANE ALMEIDA

ATENÇÃO GRAVANDO!
JAYME PERIARD

INTERPRETAÇÃO TEATRAL
MAK1UÍ É TAfrlF É NfflT.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Turmas também p/ crianças o adolescentes

RUA RUMANIA, 44 - Tel.: 225-2384

Caderno

Carro eMoto
SÁBADO no seu d B

2" SEMESTRE

CASA DA

GÁVEA

INICIAÇÃO AO TEATRO

INTERPRETAÇÃO

TEATRO PARA ADOLESCENTES

Praça Santos Dumtmt 116. Sobnuh 
\

Gávea

TEATRO PARA A 3a IDADE

OFICINA DO CORPO

mWÇÔESMRW . MASWMÁS
Tel 2393511. 5111249

PROMOÇÃO CUITURAI

JORNAL DO BRASIL
..,' '...,.;. ,/:.."
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ABERTURA
MICHEL SFEZ — Espaço Cultural da Aliança

Francesa, Avenida Presidente Antônio Car-

los. 68. 3o and.. Centro. Fotografia. 2o a sáb..

das 12h às 18h. Grátis. Até 27 de agosto.

Hoje ás 18h30.

> A mostra reúne 40 lotos em prato e bran-

co sobre Paris.

ÚLTIMOS DIAS
ESCULTURAS DE LUZ/MARCIO HUDSON -

Espaço UFF de Fotografia. Rua Miguel de

Frias, 9, Icaral - Niterói. Fotogralia. 2" a 6".

das 10h ás 21 h. Sáb. e dom., das 17h às 21 h.

Grátis. Até 11 de agosto.

t- A série de fotos apresenta dez ampliações

a cores, dentro de uma longa pesquisa de

iluminação

MATERIAL E IMATERIAL - Galeria de Arte

UFF. Rua Miguel de Frias. 9. Icaral - Niterói.

Coletiva 2° a 6». das 10h ás 21 h. Sáb. e

dom., das 17h ás 21 h. Grátis, Até 11 de

agosto.

fc> A mostra reúne trabalhos sensoriais. para

serem vistos, sentidos, tocados o manusea-

dos.

AS PLANTAS DA PAULA/RICARDO PIMENTEL
— Grande Galeria do Centro Cultural Cándi-

do Mondes. Rua Primeiro de Março. 101,

Praça XV (531-2000). Fotografias. 2" a 6\

das 11 h ás 19h. Grátis. Até 12 de agosto.

!> A mostra tom vinte sote fotos em planos

extremamente fechados, de detalhes de pe-

quenos plantas.

MARCELO SOARES - Oficina de Arte Maria

Torasa Vieira/Salão Rogério Steinberg. Rua

da Carioca, 85. Centro (262-0340). Pinturas.

2» a 6>, das 10h às 21 h. Sáb., das 10h ás 12h.

Grátis. Até 12 de agosto.

l> A mostra roúne quatro grandes telas que

dialogam clara e diretamente com a Pop-Ar-

: te.

YALE RENAN — Salão do Curso de Idiomas

Plan, Av. Presidente Wilson. 164 Slj 101.

Centro (262-6119). Pintura. 2» a 6a. das 8h

às 20h30. Grátis. Até 12 de agosto.

!> A exposição mostra o retrato em óleo

sobre tola de Tina Tumor.

NOVÍSSIMOS 1994 - Galeria IBBU. Avenida

N.S. de Copacabana. 690 - 2» and. (255-

8332 ramal 232). Coletiva. 2» a 6-, das 11h

ás 20h. Grátis. Até 12 de agosto.

í> A mostra reúne jovens artistas, e pode ser

contemplada do ponto de vista da composi-

ção, da cor ou do desenho.

ESPAÇO INTEGRADO - Galeria do Instituto

Cultural Brasil-Argentina. Praia de Botafogo.

228. sobreloja. Centro Empresarial Rio. Bota-

fogo (551 -9446). Coletiva de pinturas 2" a

6-, das 11 h às 20h. Grátis. Até 12 de agosto.

|> A mostra roúne pintores argentinos e bra-

sileiros.

EDINA SANTOS - Mar & Ar Turismo. Av.

Amoral Peixoto. 436, Niterói. Pinturas. 2" a'

6". das 9h às 17h. Grátis. Até 13 de agosto.

A pintora segue o estilo colorista abstra-

to.

HENFIL— Shsolo da Capela Ecumómka, Rua

São Francisco Xavier. 524, Maracanã (284-

8322). Desenhos. 2' a 6", das 9h às 21 h.

Grátis Até 13 de agosto.

í> A exposição comemora os 50 anos do

Henfit, considerado o catunista mais critico

do Brasil.

SOBRE BRANCO — Escola de Artes Visuais do

Parque Lage. Rua Jardim Botânico, 414, Jar-

dim Botânico (226-9624). Coletiva de pin-

turas. 2° a 6'. das 10h às 19h. Sáb,. das 10h

às 17h. Grátis. Até 13 de agosto.

Obras de sete artistas que trabalham de

alguma forma com a presença da cor branca.

NA PONTA DA ESPÁTULA, AS CORES E FOR-

MAS DAS FLORES — Espaço Cultural dos

Correios. Rua Visconde de Itaborai. 20. Cen-

tro (563-8296). Pinturas. 3» a dom., das 11h

às 20h. Grátis. Até 14 de agosto

[ • A mostra de Izabol Persi)n traz quatorze

quadros com pinturas a óleo e fundo acrílico.

!> A mostra reúne lotografias em preto e

branco sobre o sertão nordestino.

LA M0DE, LES M0DES, LA RUE - Kantaloupe.

Rua Jangadeiros, 28, Ipanema (267-3588).

Fotografia. Diariamente, das 12h às 3h. Grá-

tis. Até 29 de agosto.

> A mostra reúne 48 painéis fotográficos de

Françoise Boissy e Patrlck Bourdet.

PINTURA

FOTOGRAFIA
SERTÃO — Galeria de Fotogralia da Funarte-I-

BAC. Rua Araújo Porto Alegre. 80. Centro

Fotogralia. 2J a 6". das 9h às 18h. Grátis. Até

19 do agosto.

MARIO CAMARGO PACHECO - Villa Riso.

Estrada da Gávea, 728, São Conrado (322-

1444). Pintura. 2° a sáb., das 14h às 19h

Dom., das 13h ás 17h. Grátis. Até 15 do

agosto.

l> A mostra roúne 15 obras onde aparece

todo o processo de criação com a textura e

linhas que dela fazem parte.

MÀRI0 K0SSATZ - Sala José Cândido de

Carvalho. Rua Presidente Pedreira. 98, Ingá.

Niterói. Pintura. 2o a 6», das 9h ás 18h.

Grátis. Até 15 de agosto.

A mostra reúne obras em temas variados,

mas o artista se mantém ligado ao figurativo

geométrico.

GILVAN NUNES - Pequena Galeria do Centro

Cultural Cândido Mendes. Rua da Assem-

bléia, 10, Centro (531-2000 ramal 236). Pin-

turas. 2° a 6a. das 11 h às 19h. Grátis. Até 19

de agosto.

O artista apresenta telas e papéis, com

uma proposta bam definida em termos estills-

ticos.

CLÁUDIO MOURA - Bookmakers. Rua Mar-

quês de São Vicente. 7, Gávea (239-2445).

Pinturas. 2" a sáb.. das 10h às 22h. Grátis.

Até 20 de agosto.

I> A mostra reúne dez quadros em suporte

de modoira utilizando materiais expressivos.

HORA ZERO/CLÁUDIO PEDRO - Galeria Cãn-

dido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. Ipa-

nema (267-7141 ramal 106). Pinturas 2-> a

6-". das 15h às 21 h. Sáb.. das 16h ás 20h.

Grátis. Até 22 do agosto.

t» A mostra reúne quadros em que cria um

campo visual onde a cor atua como elemento

de tensão.

FÂBI0 NORONHA— Galeria Espaço Alternou-

vo, Rau Araújo Porto Alegre. 80, Centro.

Pintura. 2- a 6J. das 10h às 18h. Grátis. Até

26 de agosto.

t> A mostra reúne quadros do artista sole-

cionado pelo Projeto Macunalma/94.

ANGELA R0LIM — Casa de Cultura Laura Al-

vim. Avenida Vieira Souto. 176, Ipanema

(267-1647). Pinturas. 3» a 6", das 1 5h ás

19h. Sáb. e dom., das 16h às 19h. Grátis. Até

28 da agosto.

t> A mostra roúne quadros em aquarela.

ANTÔNIO CARVALHO - Galeria SESC Tijuca.

Rua Barão de Mesquita, 539, Tijuca. Pintu-

ras. 3o a 6J, das 13h às 21 h. Sáb. e dom., das

10h ás 17h. Grátis. Até 28 de agosto.

&• A mostra reúne 18 trabalhos na técnica de

pintura acrílica sobre leia.

JOSÉ ALBERTO NEMER - Museu Nacional de

Belas Artes. Avenida Rio Branco, 199. Centro

(240-0068). Pinturas. 3-> a 6», das 10h às

18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. (Grátis aos

domingos). Até 29 de agosto.

I> A mostra reúne 59 trabalhos do pequenos

e médios formatos em aquarela.

REALISMO FANTASTICO/ERIC PETERS -

Museu Nacional de Belas Artes/Sala Bernar-

de/li. Av. Rio Branco. 199. Centro (240-

0068). Pinturas. 3" a 6-, das 10h às 18h. Sáb.

e dom., das 14h às 18h. RS 1. Até 31 do

agosto.

V> Pintando naturezas mortas o alemão dá

sentido a figuração na arte.

CHRISTINA BIELINSKI - Shopping Center do

Méler. Rua Dias da Cruz, 255 • 2" piso.

Pinturas. 2" a 6ú, das 9h ás 20h. Sáb., das 9h

às 18h. Até 31 de agosto.

I ¦ A mostra reúne 80 telas que variam do

acadêmico ao abstrato.

IBERÊ CAMARGO/MESTRE MODERNO -

Confro Cultural Banco do Brasil. 1o de Mar-

ço, 66. 2o and.. Centro (216-0223). Pintura.

3" a dom., das 10h ás 19h. Grátis. Até 2 de

outubro.

> A mostra reúne 40 obras do grande lor-

mato. exemplos potentes o significativos.

FRANK SCHAEFFER E MARIA VERÔNICA -

Museu Nacional de Bolas Artes/Saio Carlos

Oswafd. Avenida Rio Branco, 199. Centro

(240-0068). Pinturas 3J a 6". das 10h às

18h. Sáb. o dom. das 14h ás 18h. RS 1.

(Grátis aos domingos). Até 4 de setembro,

t. • A mostro reúne 120 obras, entre aquarelas

e gouaches nos mais diversos tamanhos.

LA CALIFÓRNIA — Museu Nacional de Bolas

Artes, Avenida Rio Branco, 199, Centro

(240-0068). Pinturas. 3» a 6'. dás'10h as

18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. RS 1.

(Grátis aos domingos). Até 11 de setembro.

> A mostra reúne doze pinturas e dois objo-

tos pintados em homenagem a Plcasso.

GRAVURA
EVANDR0 CARLOS JARDIM - Sala Imagem

Gráfica da EAV, Rua Jardim Botânico, 414 -

Parque Lage. Jardim Botânico (226-9624).

Gravuras. 2' a 6-', das 10h ás 19h. Sâb. e

dom., das 10h às 17h. Grátis. Até 4 de setem-

bro.

:> A mostra reúne 15 gravuras em metal da

séries 
"A 

noite, as margens do rio Pinheiros".

MAPAS RAROS DA BIBLIOTECA NACIONAL-

Biblioteca Nacional, Avenida Rio Branco,

239, Centro (262-8255). Gravura. 2" a 6».

das 9h às 20h. Sáb.. das 9h ás 15h. Grátis.

Até 26 de agosto.

[> A mostra reúne 46 mapas raros que repre-

sentam a evolução da cartografia brasileira.

OBJETO
BAMBUS E B0BINAS/IONE SALDANHA -

Galeria Anna Maria Niemeyer, Rua Marquês

de São Vicente. 52/205. Gávea (239-9144).
Objetos. 2" a 6», das 10h às 21 h. Sáb.. das

10h às 18h. Grátis. Até 19 de agosto.

A mostra apresenta uma seleção do obras

realizadas entre os anos de 1970 e 1994.

A PRESENÇA PRÉ-HISTÓRICA DO HOMEM

NA AMAZÔNIA — Espaço Cultural CVRD, Av.

Graça Aranha. 26/Tôrreo. Centro. Objetos. 2»

a 6». das 9h às 18h. Grátis. Até 31 de agosto.

Materiais arqueológicos composto, prin-
cipalmente, por vasos e fragmentos de cará-

mica.

ANTIGÜIDADES DE FREUD - Museu Nacio-

nal de Belas Artes, Avenida Rio Branco, 199,

Centro (240-0068). Objeto. 3° a 6», das 10h

às 17h. Sáb. e dom., das 14h às 17h. RS 1.

(Grátis aos domingos). Atè 18 de setembro.

A mostra reúne 110 peças da coleção de

antigüidades do Museu Freud.

ESCULTURA
RICARDO VENTURA — Espaço Cultural Sérgio

Porto. Rua Humaitá. 163. Humaitá (266-
0896). Escultura 3" a 6a, das 14h ás 21 h.

Sáb. e dom., das 16h às 21 h. Grátis. Até 9 de

setembro.

> A exposição mostra uma única escultura

idealizada especificamente para o local.

INSTALAÇÃO
LUIZ CÉSAR MONKEN - Galeria Mocunalmo..

Rua México, 101. Instalação. 2" a 6. das 10h

às 18h. Grátis. Até 26 de agosto.

I•• A mostra reúne obras do artista selecio-

nado polo Projeto Macunaima/94r

COLETIVA
WORKSHOP 94 - Galeria de Arte da Faculda-

de da Cidade. Rua Humaitá, 275. Humaitá

(286-5444). Coletiva de artes visuais. 2" a

dom., das 13h ás 21 h. Grátis. Atè 15 de

agosto.

I> A mostra reúne trabalhos de oitenta alu-

nos do curso de desenho industrial da Facul-

dada da Cidade.

PRESENÇA WHITE MARTINS NO MAM - Mu-

seu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Av.

Infante D.Henrique, 85. Aterro do Flamengo

(262-3221). Coletiva de artes plásticas, foto-

grafia e memória. 3° a dom., das 12h às 18h.

RS 1. Até 17 de agosto.

A mostra reúne trabalhos comprados para

o acervo do MAM pela Whita Martins.

I AM Y0U — Biblioteca Estadual Celso Kelly.

Avenida Presidente Vargas, 1261. Centro.

Coletivo. 2" a 6», das 9h30 ás 19h30. Grátis.

Até 19 de agosto.

A mostra reúne 20 artistas internacionais.
- eles criaram postors com imagens de prosteto

contra a violência.

XILOGRAVURA NO SESC - Solar Grandjoan

Montigny. Centro Cultural da PUC, Rua

Marquês de Saõ Vicente, 225. Gávea. Coleti-

va de Xilogravuras. 2° a 6", das 9h às 19h.

Sáb.. das 12h às 16h. Grátis. Até 19 de

agosto.

A mostra reúne cinqüenta obras entre xi-

logravuros. desonhos, aquarelas e objetos.

MOSTRA BR-UK — Museu de Arte Moderna.

Avenido Infante D. Henrique. 85, Aterro do

Flamengo (262-3221). Coletiva. 3" a dom.,

das 12h às 18h. RS 1. Até 21 de agosto.

A.mosfro reúrje trabalhos de Cristina Sal-

gado, Nllton Rèohtand e Fernando Lopes.

II EXPOSIÇÃO DE ARTE AFRO-BRASILEIRA/

ESTAMOS Al - Galeria 1 do Conjunto Cultu-

tal da Caixa Econômica Federal, Avenida

Chile, 230 3o and.. Centro (262-5152). Co-

letiva. 2* a 6*. das 11 h às 19h. Grátis. Até 24

de agosto.

A mostra reúne quarenta artistas plásticos
de origem ou estilo afro-brasileira.

PROJETO MACUNÁIMA/94- Galerias Espaço

Alternativo e Macunalma, Rua Araújo Porto

Alegre. 80. Centro. Coletiva de Pintura e Ins-

talaçâo. 2» a 6». das lOh ás 18h. Até 26 do

agosto.

A mostra reúne trabalhos de pintura e

instalação dos artistas Fábio Noronha e Luiz

César Monken.

SOB OLHARES CRUZADOS - Café Laranjal-

ras, Rua das Laranjeiras, 402 sobrado, Laran-

jeiras (205-0994). Coletiva de objetos. .2» a

sáb., a partir das 19h. Grátis. Até 27 de agosto.

A mostra reúne quatro artistas oriundos

do Parque Lage, integrantes do Grupo dos

Onze.

IMPRESSÕES DE OXFORD - Galeria Cândido

Portinari, Rua São Francisco Xavier, 524,

Maracanã (284-8322 ramal: 7182). Coletiva

de Gravuras. 2° a 6", das 9h30 âs 20h. Grátis.

Até 27 de agosto.

í> A mostra reúne todas as técnicas de gra-
vuras: litografia, xilogravura, gravura em me-

tal, serigrafla e a combinação delas.

M0DEL 2000 - QUATRO GERAÇÕES DA ARTE

SUECA CONTEMPORÂNEA - Museu Nacio-

nal de Belas Artes. Av. Rio Branco. 199.

Centro (240-0068). Coletiva de instalações e

pinturas. 3a a 6a, dos 10h às 18h. Sáb. e

dom., das 14h ás 18h. RS 1. Até 28 de

agosto.

t> Quatro artistas que expressam tendências

das últimas quatro décadas da arte na Sué-

cia.

0 HOMEM: ESPÉCIE A SER PRESERVADA -

Fotogaleria Banco Nacional/Estação Botafo-

go. Rua Voluntários da Pátria. 88. Botafogo

(537-1112). Coletiva de fotografias. 3a a

dom., das 16h ás 22h. Grátis. Até 30 d«

agosto.

Exposição de fotos do acervo da Imagem

da Terra.

NA FALTA DA VERDADE - Escola de Artes

Visuais do Parque Lage. Rua Jardim Botâni-

co, 414 • Parque Lage, Jardim Botânico

(226-9624). Coletiva de Fotografia. 2» a 6a,

dos 10h às 19h. Sâb. e dom., das 10h às 17h.

Grátis. Até 4 de setembro.

A mostro reúne trabalhos de nove anis-

tos.

ICONOGRAFIA E PAISAGEM - Pinakotheko.

Rua São Clemente. 300, Botafogo (266-
5837). Coletiva de Pinturas. Diariamente

(exceto 3a). das 10h às 20h. Grátis.

;¦ A mostra reúne 90 obras do acervo da

Coleção Cultura Inglesa.

PERMANENTE "
ARTE MODERNA BRASILEIRA: NOVAS AQUI-

SIÇÕES NA COLEÇÃO GILBERTO CHATEAU-

BRIAND — MAM. Avenida Infante D. Henri-

que. 85, Aterro do Flamengo (210-2188). 3»

a dom., das 12h às 18h. RS 1. Exposição

permanente.

PÁTIO DOS CANHÕES— Museu Histórico No-

cional. Praça Marechal Âncora, s/n", Centro

(240-2092). Em cada canhão, uma marco,

uma data, um brasão, ou até mesmo a efígie

do Rei Luis XIV. em peça deixada do Rio

após a invasão francesa de 1711. A exposi-

çào contará com legendas e folhetos explica-

tivo em Braille. 3a a 6a. das 10h às 17h30.

Sáb.. dom. e feriados, das 14h30 às 17h30.

Grátis, para os deficientes visuois. RS 1.

ARTE NAIF NA MARIUS - MariuS/Leme. Av

Atlântico. 290, Leme (542-2393). Coletivo.

Diariamente, das 10b à meia-noite. Grátis.

MUSEU NACIONAL- Museu Nacional. Quin-

to da Boa Vista. São Cristóvão (264-8262).

Acervo de história natural e antropologia in-

cluindo animais, rochas e desenvolvimento

físico e social do homem 3a a dom., das 10h

às 17h. Entrada permitida atè as 16h. Grátis

para crianças até 10 anos e. para o público

em geral, às quintas-feiras. RS 1.

PROJETO QUATRO QUADROS/FASE 7 - Ga-
feria Cândido Mendes, Rua Joana Angélico,
63. Ipanema. Exposição de quatro obras de
diferentes artistas. Diariamente, das 14h á
meia-noite. Grátis.

MADY — Foyer do Restaurante Mirador/Shc-
raton Rio. Av. Niemeyor. 121. Vidigal (274-
1122). Pinturas. Diariamente, das 9h às 23h.
Grátis.

¦ OS FILMES
A LENDA DA ESPADA

MÁGICA

Recorci-Rio 0 13ti
Duração 1h25m

(Sicge of the saxons) de

Nathan Juran. Com Jn-

nctle Scott, Ronnld Lewis
e John Lnuric. EUA,
1963.

Aventura, Filha de rei

conla com auxilio de

rebelde que vive em

floresta para depor ti-

rano. *

MOTIM NO ESPAÇO

SBT 0 131)30
Duração 1h30m

(Spacc munity) de David

W i n t b r s. Com R eb
Brown, Cameron Mit-
chcll. EUA, 1988.

Ficção „Espaçonavc ò

construída para via-

jar durante dez anos.

A convivência da tri-

pulacão, acaba viran-

do vira problema que
comandante durão

não resolve. *

BANDEIRANTES DE

BEVEBLY HILLS

Globo 0 15h

Duração 1h55m

(Troop Bevcrly Hills) de

Jeff Kanew. Com Shellcy

Long, Craig T. Nelson e

Mury Gross. EUA, 1989.

Comédia, Dona de casa

arruma programa le-

gal para sua filha c

amiguinhas bandei-

rantes: vão fazer

compras cm Bevcrly

Hills. •

LIBERDADE PARA AS
BORBOLETAS

RENATO LEMOS

Record-Rio O 23h45

Duração 1h49m

(Butlcrflies nre freo) de

Milton Katsclas. Com

Goldie llawn. Edward

Albert e Eilecn lleckart.

EUA, 1972.

Drama, Rapaz cego

(Albert) se envolve

com vizinha (Hawn) e

juntos trocam expe-

riências da vida.

Adaptação bem reali-

Sônia Braga e Paulo César Pereio

A DAMA DO LOTAÇÃO

Bandeirantes O 23h30
Duração 2h02m

De Neville D'Almeida.

Com Sônia Braga, Nuno

Leal Maia, Jorge Dórin.

Paulo César Pereio e

Cláudio Marzo. Brasil,

1978.

Garota (Sônia Braga)

se casa com amigo de ; sucesso da opção se

infância (Leal Maia) i 
justifica pela presença

mas já na lua-de-mel j
descobre que as coi- 

j
sas não vão dar certo. ;

tentar novas expe-

riências amorosas.

Apesar de ser basca-

do em texto de NcN

son Rodrigues, o 111-

me dá uma boa

escapulida da habi-

tua! overdose verbor-

rágica do autor c pri-

vilegia a imagem. O

A insistência do ra-

paz cm manter o ca-

samento para salvar

as aparências a leva a

de uma Sônia Braga

com tudo cm cima à

frente das lentes. O

resultado foi um cs-

trondoso sucesso de

bilheteria. * +

zada da peça de Lco-

nard Gershe que deu

a Eilecn Hcckart, no

papel da impagável

mãe protetora, o Os-

car de atriz coadju-

vante. -k -k

NOVA YORK, TERRA DE

NINGUÉM

Globo O lh

Duração 2h

(The park is mine) de Ste-

ven Htllard Stern. Com

Tommy Lee Jones e I lelen

Shnver. EUA, 19S5.

Drama, Após a morte

de velhos companhei-

ros do Vietnã, sujeito

vai para o Central

Park protestar contra

indiferença de gover-

nantes. Tommy Lee

Jones em papel hem

parecido com o de

Essa c minha terra,

exibido pela Globo

sábado passado. *

0 SEQÜESTRO

SBT O 2h

Duração 1h36iti

(Kitlmippcd) de lloward

Avedis. Com Barbara

Crampton, Davis Nnuglt-

ton. Kim Evcnson, Chiçk

Vcnnera c Jimmie Walker.

EUA. 1986.

Aventura. Garota órfã

resolve passa um fim

cie semana longe dos

olhos da avó. Acaba

topando com empre-

sário incscrupuloso

disposto a explorar

seus dotes cm filmes

pornográficos. 
*k

¦ FILMES DA TVA/HBO
COMANDO DA MONTANHA

18h30-De Robert Cóiírad,
Policial.

RESGATE HERÓICO

20h30-De Robert Isoove,
Drama,

0 CRÍTICO

22h-De AIJeane Wlike

Reiss. Animação.

TENSÃO

22h30-Do Harold Becker.

Drama.

0 FIO DA SUSPEITA

0h30-Duração 2h

(JaHRed e\!s) de Richard

Marquand. Com JeIT

llridges, Glenn Close e

IVler Coyote. EUA, ll»5.

Suspense, Jornalista

(Bridges) é acusado

de matar esposa.

Advogada (Close) de

defesa se envolve com

o caso e com ele.

Suspense que deixa o

espectador tonto

como os personagens.
Close mosira a

habitual classe no

tribunal. * *

Cotações: • ruim * regular •* bom •** ótimo **•• excelente

TELEVISÃO

Educativa
Tel. (021) 292-0012

Globo
i Tol. (021) 529-2857

j Manchete
i Tol. (021) 285-0033

Bandeirantes
\ Tel. (021) 542-2132

\CMT
i Tel. (021) 5894)909

\SBT
i Tel. (021) 580-0313

Record Rio
Tel. (021) 502-0793

3

H

| Telecurso 2o grau (6h30) : Acredite se quiser. Variedades. (6h30)
A hora da graça. Brioso. (5h30) : A hora da renovocfto carismática, deli- i
Diário rural. Noticiário sobre o campo. : gioso. (6h30) j O despertar da fé. Religioso (6h)

Horário eleitoral (7HI Horário eleitoral. (7h) Horário eleitoral f/h) Horário eleitoral (7ri)
• Horárk) eleitoral (7ti) Horário eleitoral. (7b| Horário eleitoral (7h)

Telecurso 2o grau Educativo Hoje: uso-
on. (Bhl
O mundo da ciência. Documentar».
(8h15)
É de manhã, Informativo. I8h30l

Heureca. Educativo. Ho|e: SOS Vila da Ago-

nia. (9h30)

Canta conto. Inlantll com Bia Bedran.

(lOtv)
Mestre, aquele que aprende. (Wti20)
X-231. Educativo. (tOtiSOl

Professor ulfabetliador Educativo

(11h10)
Alies gute Aula de alemão (1it>30)

Dia a dia. Noticiário (Bhl : Igrojo da graça I8h]
0 dcsportiii

du fé (8b)
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ViàtÊkí' 3^;Z-' "„ít **«¦ : 0udoleB"" ¦R-<IH ^ ¦ UUf
IliÉF^Yyrt \ ™^. È> Infantil. (tOh) «l* 
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JUf

j^Mfjfe, My/iBMMrMaraiill'- Beulri: Sfunll ' 
%fS?S'": /''

: de expressão J* > Y f*¦ cihso) mm %zmÊ9-

'• 
Cozinha maravilhosa da Ofélia. Colina-

i tia. (10h30)
: Vamos falar com Deus (lOhSG)

! Falando de vida. Religioso. (IdiiM)

(ioldie llawn:
Liberdade paru
as borboletas
(231.45)

; Helen Shaver cm Nova York, lena de
•.ninguém 

{Va)

Chef Loncollotti Culiiiíinii (11IU6)

Rede Brasil Noticiário. (1Sh)
Rio noticias. Noticiário. (12h30)
Nações Unidas Informabvo da ONU.

I12M5)

TV colosso. Infantil. (9h|
Globo esporte. Noticiário esporilvt
(12tl30)

RJ TV. Noticiário (12h4S1

¦ Acontece. Jornulistico. (I2h|
: Esporte total. Noticiário esportivo. (12tr30)

CNT meio-dia. Noticiário 02tí)
Boletim velocidade máxima. Fórmula
tndy. M2ri40|
Mapa da ação Esportes do acuo (12bia)

Chapolin. Seriado inlantll. |12h30l Rio em noticias Noticiário 11211)

Vestibulando. Educativo (13ti)
: Jornal hoje. Jornalístico. (13h1S|
: Vídeo show. Variedades sobre
• (13M0)

w • Bate boca (13W

: Esporte total Rio. Noticiário osportivo.
• (13M6)
i Gente do Rio (13ti45)

: CNT rnusic. (t3h|

: Chaves. Seriado infantil (13h)
: Cinema em casa. Filmo: Motim no esp.tço.
I (13ri30)

In italiano Curso de italiano. (14h)
Professor alfabetizador. Educativo.

(141130)
X-231. Educativo. (14hS0)

Os médicos. Sério (14h30) : Mulheres. Variedades. (14h)

Heureca. Reprise. (16M0)
Canta conto. Inlantll com Bia Bedran.

(16h301
Acredito se quiser. Variedades, (tõMO) : Caso da Angélica VarKídacjes. (I£>nt5) ; Supor Vicki Sane (ISh)

: Flashman Sèno (tíMOi

Sem censura. Entrevistas. Hoje; O pediatra
Edson Cardoso Arplni. a atrU Louiso Cardo-
so e Isis Rangel, dona do restaurante S/ri
Moto. (16h|

I Os trapalhões Humorístico. (16h56)
: Choves, inlantll (I6b30)
: Programa livre. Variedades Apresentação

; de Sífrgio Groisrnnn (i6h55|

: Escolinha do Professor Raimundo Hu-
: morhstlco comandado por Cblco Anyslo.

J (17h30)
Clubo da criança InfairlH. (17h) Aqui agora Jornulistico. (1 rttbbt

Seis a meia. Informativo nacional (I8H30)
Tropicaliente Novela de Walter Negráo.

(1Bh>
A viagem. Novela do Ivanl Ribeiro. (18h50)

Encontros imediatos. Variedades. (1B*i)
Agrojornal. Noticiário sobre o campo.
(161130)
Rede cidade. Noticiário. (t6n38)

| Tudo por brinquedo. Infantil. (18h15) : TJ Brasil. Noticiário. (18ri55) i Informo Rio. Noticiário (18ri30)

Educação para todos. Educativo. Ho|e: O
Ministro da Educação. Murllio Hingel. (19h)
Um salto para o futuro. Hoje: Educação
tísica: a competição nas aulas. (19h05)

Jornal Bandeirantes. Noticiário (19M6) : Éramos seis. Novela (19h40l • Jornal da Rocord. Noticiário (lühi

Jornal visual. Informativo para deficientes
auditivos. (20b)
Minissèries internacionais. Ho|e; Luta
contra a tome. |20h05)

• Horário eleitoral I20h30) : Horário eleitoral |20h30) Horário eleitoral I20n30i

Horário eleitoral. I20H3OI

Rede Brasil — noite Noticiário |21b30) Jornal da Manchete Noticiário I21H301 • CNT jornal Noticiário (2lh3Cr) Aqui agora Jornalístico (21h30) A revoncho Novela I21h30l

jjt.tll"!

Jornal de amanhã

Jornalístico (22h)

Louise Cardoso
de peça nova:
Sem censura

(16h)

Encerramento (0b|

Você decide (22h30)

Jornal da Globo Noticiário <0h30)

I Cfodovil obre o jogo Emrevrstas. (22*301 : Éramos seis. Novela Reapresentacâo : 
2S. horn rjeba.os (Mh30|

: Goodwill games (23h30)

i Jornal do SBT Noticiário I23H20) |

QuestaodeordemEntrevratasPíWEíi : Jô Soares onze e meia Entrevistas = Super tela. Filme, überdade para as 6or-

: (23h35)
: coloras (23H45)

; Momento econômico Informativo econc- ; Jornal da noite Nonciaro (tn30l
: mico. (0h30|
! Serjunda edição Noticiário (0n45| : Flash Entrevistas |2h|

: Perfil EfitteviE

Clip gospel. Religioso. (IhIS)

Espaço Renascer. Religioso I2M5]

: WorW news tonight Jornotlstico (3h)

; Information (4h15)
: Vamos falar com Deus Fehgtoso I4M5I

João Kleber Entrevistas Hoie Ltdto Tofe-'• do 
e Paulo Cósar, çaboieretro oficial da CBF

(lh15l

Encontro de paz. Religioso (2tit5l

t. Filme O seqüestro (ih30) Paliivrndevida Rellt
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MAURO RASI

A 
'mulher-bicha' 

contra-ataca
T

1 ELMO ligou pra saber se Gladys já tinha ido

I embora. Falei: 
"Graças a Deus!" Mas por

Mm que fui cantar antes da hora? O carteiro

chegou e disse: 
"Tem uma carta aqui pro senhor,

tão perfumada..." Pensei: 
"Ih, meu Deus, que se-

rá?" Já fiquei desconfiado — é o cheiro delal Apal-

pei: será uma carta-bomba-perfume? Abri o envelo-

pe 
— Surprise! A touch ofmagic! Tinha purpurina

dentro! Por um instante pensei que fosse um fenô-

meno telecinético, que ela fosse se materializar na

minha frente, toda dourada! O pior è que ela usou

aquela purpurina americana mais leve que o ar, que
tá caindo até agora. Tá tudo com purpurina aqui:

eu, os gatos, a empregada... Parece que a fada

Sininho passou por aqui e deixou um rastro. A casa

tá com um ar de Xangrilá! Querem saber o que ela

diz? 
"Oi, 

pudim (pudim sou eu). Tô te escrevendo

para agradecer a hospedagem..." Fiquei petri (petri-
ficado). É muito disa (desaforo) da parte dela, não
é?

D Uma semana após ter ido embora, eu ainda estou
recolhendo os destroços. A bichice de Gladys con-
tagiou todo mundo. Até o porteiro está desmunhe-
cando. Tava lavando a escada com um jeitinho, não
sei não... Vou pôr jornal no banheirinho dos gatos e

leio que Brizola pediu pro eleitor olhar bem nos
olhos de cada um, 

"pra 
ver a grande diferença entre

Leonel Brizola e os outros". 
"Olho 

e vejo que a
diferença está nos cílios — imensos — que Gladys
lhe colocou. O caudilho estava linda, parecendo
uma prenda, a cara da Anita Garibaldi quando ela
ainda estava na sua fase burguesa... A seu lado, o
Almirante Fortuna com cara de Cleópatra... Os

gatos se recusaram a fazer xixi em cima.

D Ah, mas dá saudade dela andando pela casa de

pegnoir e toalha enrolada no cabelo, fazendo um
"hum-hum" 

anasalado — porque ela nunca pode
falar, tá sempre com máscara... Nesses dez dias, o

que ela gastou de frutas e legumes... O que bateu de
abacate! 

"Vai 
fazer máscara do que hoje, Gladys?

De pepino?" 
"Hum-hum." "Gladys, 

cadê os mo-
rangos? Fez máscara?" 

"Hum-hum." "Mas 
eu ia

comer com chantilly..." 
"Até 

beringela, Gladys?
Nunca vi máscara de beringela..." Ainda posso

vê-la deitada no tapete da sala, balançando as

pernas erguidas e cruzadas por detrás, descalça,

com as unhinhas do pé pintadinhas de vermelho

(aquele pezinho dá um fetiche!), com uma fita no

cabelo — o penteado, naturalmente, é gatinho, com

enchimento de bom-bril pra dar volume. Lembra

uma decalcomania de banheiro... —, mordiscando o

lápis ou um bombom da Kopenhagen e desenhan-

do... Desenhando coisa nenhuma, destruindo meus

livros de arte, isso sim, fazendo penteados no Espe-

ridiào Amin, essas coisas. 
"Olha, 

a Enéas!" 
"Que

Enéas, o que, Gladys. Não vê que é o Nijinski no

prèlude d'après midi d'un famicT 
"Mas 

como são

parecidasl" Lembra muito a Debbie Reynolds, prin-
cipalmente de calça helanca e camisa xadrez, amar-

rada com um nó na cintura, deixando a barriga de

fora, como se fosse uma vaqueirinha do Kentucky...

e ouvindo Connie Francis! O dia inteiro. Animadís-

sima: às dez horas da manhã já está dublando

Stupid cupid!

D E o cheiro de laquè pela casa! Tia lsa avisou:
"Tem 

que gritar com ela — ela está completamente

surda. O médico falou que o laquê endureceu no

ouvido dela, fez uma crosta. Vai ter que chamar o

tatu americano pra tirar." E o papo? Totalmente

depasst — quis saber se tenho visto As Frenéticas...

Tia Norma grita: 
"Elas 

já morreram, Gladys!" Mas

ela insiste: 
"E 

os Dzi Croquetes? Soube que eles vão

voltar..." 
"Eles 

já morreram, também!" Na hora em

que ela cair em si e descobrir que o mundo dela

desmoronou, que só sobrou ela e o Nelson Carnei-

ro... Que até a Galeria Alaska já fechou... Tia

Norma suspira. 
"Ela 

é do tempo de 
'audácia 

do

bofe'! Mas pelo menos ainda está lúcida..."

? Agora tem uma coisa que eu detestei: a mania que
ela tem de marcar onde parou no livro. Sabe o que ela

faz? Dá um beijinho na página! Fica tudo cheio de

boquinha de batom. Quando vi ela pegando O pêndulo
de Foucault, pensei: 

"Isso 
não é leitura pra ela. Ela tem

que ler A Cigarra, Querida, Alterosa, Jours de France...

revistas que já não existem mais, porque as bichas

evoluíram, não são mais como antigamente. Mas ela é

do tempo do Café Filho, ela é uma bicha do Estado

Novo!!! Pois é, O pêndulo de Foucault está todo

marcado, parece até que o Beijoqueiro andou por
aqui. E como ela lè uma frase: 

"Então 
vi o pêndulo..."

— e logo se cansa, a página fica parecendo tela do

Andy Warhol.

? Diz na carta que a dança do ventre, em Bauru,
virou coqueluche. 

"Estamos 
todas soltando o dia-

fragma!" E que não perdem o horário político —

devem ser as únicas! —, tomam sorvete, fazem

pipoca... 
"Vem 

Olga, já vai começar" — e ficam
torcendo pra ter baixaria. "É 

a única oportunidade

que temos pra nos divertir, não é mesmo? Porque
depois de 15 de novembro, vai ver só o que elas vão
aprontar com a gente raí/-mente." Disse que adora-
ram a Quércia na TV Cultura. 

"Aquilo 
sim é que foi

debate." Diz que gravaram e ficam assistindo, pra
rir." Ha, ha, ha... Isso, xinga a mãe dela. Qual é?
Vai levar desaforo pra casa? Vai, sua frouxa. Dá um
soco nela etc." Minha prima Márcia entra com os

palavrões. Diz, por exemplo: 
"O 

João Alves é um
f.d.p." Tia Mercedes ralha com ela e corrige: "Olha

o respeito com os mais velhos, Márcia. É seu João
Alves..." A propósito, já pensaram num papo entre
Enéas e Darcy Ribeiro? São dois scanners. Quem
iria explodir primeiro? Não sei como eles ainda não
tiveram enfarte na língua...

D 
"Mas 

e Sofia?" — 
pergunta ela. "Queremos

saber se ela já operou." Que operou, nada, Gladys.
Tia lsa manda dizer que estou parecendo o PSDB e
o PT juntos! Nunca vi empatar uma operação desse

jeito. Entrega ela pro ACM que ele resolve num
instantinho. E que ela não pode operar porque não.
sai do cio. Quando der uma brechinha, a gente pega
ela rápido e... Nunca vi, o cio é seu estado natural, é

full time, não sei de quem ela puxou... Poderia fazer
figuração felina em Calígula. As vezes eu recebo um

pessoal mais conservador aqui em casa e lá vem
aquela Messalina se enroscando nas pernas das

pessoas, toda lànguida, fazendo roóóónnnn...
róóóónnn. A Cláudia Jimenez tem pavor dela. Ou-
tro dia teve que se trancar no banheiro. 

"Essa 
gata é

lésbica!"

? Encerra a carta dizendo que vai tomar uma
ducha. Vai pôr uma touca, naturalmente, igual às
da Esther Williams, e cantar no chuveiro Wlwre the
boys are. Porque não lhe girlsl Ora, porque é tudo
marketing. Na hora do vamos ver, ela não compra

gato por lebre. Sabidinha. Kisses.
P.S.: Na foto, Sofia sendo contida na mesa de
cirurgia após tentar molestar sexualmente o veteri-

nário.

Noel Rosa é
destaque em
filme inédito
HUGO SUK.MAN ~~

GRA-

MADO, RS
- O'aconteci-

mento
cultural

mais im-

portante
do Festival de Gramado, por en-

quanto, não foi nenhum longa-
metragem latino, mas um curta
brasileiro, O cantor de samba,
exibido terça-feira. O filme pau-
lista mostra imagens em movi-
mento de Noel Rosa, em 1929,
cantando e tocando no Bando
de Tangarás, grupo em que o

poeta de Vila Isabel começou
sua carreira, ao lado de Al-

1 mirante e Braguinha. As cenas
são uma raridade.

O cantor de samba nasceu
apenas para recuperar as ima-

gens de Noel, obtidas de um co-
lecionador carioca. O documen-
tário começa com cenas raras do

-RÍ9 de 1929. De repente, o nar-
rador anuncia a exibição
dos primeiros filmes sonoros fei-
tos no Brasil, sobre o Bando de
Tangarás. A partir daí é puro
deslumbramento. Almirante
canta e Noel Rosa, aos 18 anos,
ao violão, parece menor do que
nas fotos conhecidas e tem o
defeito na boca agravado.

Um dos filmes mais espera-
dos do festival, Os náufragos, do
chileno Miguel Littin, também
exibido terça-feira, foi uma de-
cepçào total. A história é até
interessante: um exilado chega
ao Chile para remexer o passado
e procurar o irmão desapareci-
do. Mas Littin mistura delírio
com metáforas, coisa que mes-
mo o cinema engajado da Amé-
rica Latina abandonou há mui-
to. O outro longa da noite, o
argentino Amigomio, da dupla
Jeannine Meerapfel e Alcides
Chiesa, também tratou do tema
do exílio: um pai e seu filho
abandonam a Argentina após o
desaparecimento da mãe, mili-
tante política. Foi visto por pou-
cos: a maioria da platéia se reti-
rou antes do fim.

y^Ss

O point dos presentes
para o Dia dos País é

aqui. Confira!

C_MMmC0_M;Dt')1 Çfl
a partir deWfcfe/JU

CAMISA DE MALH.,
i partir

Tudo em 3 x s/acréscimo.
Rua Vise. de Pira|a,444/107

Ipanema -Tel.: 287-6497

M2,6Q

SKYLAB CURSO DE

xj^ipOT. TRAFEGO AÉREO
^*^ INTERNACIONAL LTDA

Ç_? 220-0327
INÍCIO 22 DE AGOSTO

Reconhecido polo Min. Áer.

CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTOS

AVIÃO OU HELICÓPTERO

COMISSÁRIOS DE VÕO

Logo ali no Aer. S. Dumont

Seu Bolso
DOMINGO no seu JB

ftisturanna
INTERNACIONAL

SCOTTHENDERSON
JOE HEREDIA

MARCO MENDOZA
De 9 a 13 de agosto

20:30h. e 23:30h.

RESERVAS: 266-5844

SmPaiMetccc Conforto Zonighti
Pijama de Malha (LE 0721) R$ 16,60

Cueca de Seda (LE1944) R$ 18,76

Pijama de Seda (LE 2021) RS 45,21

RobedeSedaÇLE.

Ipanema:R.VijcondcdePitají,J65B»LjJ«Tcl287-699S
1 ViaParquaLj 2044 «Tel 385-0244 • Rio Sul: Lj 401» Tel 295-9086

OS NOSSOS JAPONESES SAO MELHORES QUE OS OUTROS.
0 Melhor Rodízio Japonês doDio Agora São Dois,

R* 2°

Prazer em dobro: soshi de camarão,

kani, salmão, tekka, kapa. Califórnia,

futomaki, tempura de camarão e

legumes, yakissoba, yakitori,
missôshiru e outras delicias da

cozinha japonesa no mais requintado

rodízio da cidade.
%^g£V â
"mmo

R. Figueiredo Magalhães. 885 B • Copacabana • Tel.: 2355312 • De seg. a sáb. das 19h a 1h a

A Dem. das 13h às 24h • Aceitamos cartões de crédito B
v Manobrista no local • Terça e quinta aberto somente para rodlrio. 5

XS> wnt> MB> K» **Ss> MO» MB. WOf WBt> MO» **SB> MB> WO>

ITALIANO
Os únicos Diplomas
reconhecidos pelas

Entidades Públicas Brasileiras

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
CURSOS DE LÍNGUA E
CULTURA ITALIANA PARA
ADULTOS E CRIANÇAS

ÓRGÃO OFICIAL
DO GOVERNO

ITALIANO

Matrículas abertas - Início das aulas: 06 de agosto

CENTRO: Av. Pres. A. Carlos, n°40 - 4° andar - Tel.: 532-2146

COPACABANA: Av. N. S. Copacabana n° 492 - 3° andar - Tel. 255-5543
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Participação, de mais dè.SÓ' 
'_',,•'.

editoras estrangeiras, em

diversas áreas, entre àfqüaíí

literatura, hlstdjria, filosofia,

psicanálise, direito, música,

artes plásticas, cinema e teatro.

Um milhão de títulos para

encomenda disponíveis em ;:

CD-ROM dos mercados de

língua inglesa, francesae 
",'

espanhola. 
!

Mais de cinco mil publicações-

entre livros, revistas, obras

de referência, catálogos,

e partituras musicais.

. 

-. ¦

De 19 a 28 de agosto

Espaço Cultural dos Correios

Informações Hosc (021) 286 3536

^l,Ztitirti'tir,\ :¦/¦'.

Pl?-^^

-S_mpn<ift Rio Ellfl&flÜa

Renaud Barbaras

julio Bressane

Ronaldo Brito

Antônio Cícero

Hubert Damisch

lole de Freitas

Jacques Garelli

Jerome Kohn

Danilo Marcondes

Eduardo Jardim de Moraes

Kátia Muricy

Roberto Mangabeira Unger

Gilberto Vasconcelos

Gianni Vattimo

Carlos Zilio

4h€H>-t

JORNAL DO BRASIL

i:f: HJcORR€IÒ(l

ABORATQRIUM . IBM leu Brasa

Luxor
Hotéis
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ji^a, nas varias vezes que foi encenada no elenco Kim Hunter e o narigudo Karl Mai- Marlon Brando e Vivien Leigh tern interpretWgoes marcantes no filme de Elia Kazan, que agora sai em video
pais, teve o titulo traduzido de forma lite- den excelente.
ral: Um boiide chamado Descjo. k historia comeca auando a sensivel .. , . „ f.

Streetcar — que sai pelo selo Warner metida aristocrata Blanche DuBois, empo- Humphrey Bogart, por Uma aventw a na T Jvvi A111Q cionais. 
ma tua c 'c"'ult" ~0.

s e-polemica pura, produto de um escritor breeida, vai viver com a irma e seu marido Africa (The ujnean queen), c Kazan per eu 111 Ul0 DlGlTlct exemp o, e ( « . g ' S
.. muldilo c genial. A hisloria balia de Frenle erosWo, em mn eorti<;o em No»a Or- 0 de dire.or p.ra George Swens por U» tT c...ar com ,dgum eonte en.o dc cauSJ

com as convenes da epoea (1947), mas feans. A streetcar named desire, o (lime, lugar ao so {AplacMuhe smi) \ 
PlflSQlfirflPf) O 

°u corn am bom guia de video,

valeu um premio Pulitzer (o primeiro de tem entre seus meritos mostrar o inicio de Jazz ,cic Alex North nao recebeu prenno, VJV ^ICliJOlll^ClyClVJ A Video Arte langou a serie Grandes
' dois) a Williams, autor ainda de Gata em carreira de Brando (seu segundo filme e mas e memoravel. S| a de um [Q Classicns da Metro que rcune, entre outros

teto de silted quente, Noite do iguana primeiro com Kazan, com quem faria Viva A pega A streetcar named desire teve os M q ]an(;amcnl0 c|c rua (,}w. filme, 0 mdgico de Oz, mas que tem tam-
Algemas de cristal. Na obra, ha ninfoma- Zapata e Sindicato de ladroes), a afirmagao melhores interpretes e diretores em todo o £ peca(i0\m video pennite voltar bem grandes obras sem este rotulo, como

J nia, estupro, homossexualismo e outros do mimetismo sulista da britanica Vivien mundo ja nas primeiras montagens. Na . ]a discuss5o do e ^ c|/,ssjc0 e 0 que Sob o dominio do medo (The Manchurian
desafios abertos a moral americana. Houve Leigh, e a perfei<;ao da dire?ao de Elia Grii-Bretanha, foi encenada por Laurence ^ 

w 
candidate, 1962), de John Frankenheimer.

brigas com a censura e, se a pe?a escapou Kazan, que viria depois a ser escorragado Olivier, com Vivien Leigh; na Fran?a, por 
' ' 

. . ... A VTT' nrp
I mats ou menos intacta, o filme acabou por seus colegas, sob acusagao de ter dela- Jean Coctean, com Jean Marais e Arletty; A Warner, apesar de tertidouma cole- A VTI tambem coleciona algumas pre-

| contido. Alguns detalhes sumiram do ro- [ado varios deles no Comite de Atividades na Italia, por Luchino Visconti, com Vitto- ?a° dc ^cos na qual mdu. filmes como cios.dades, como filmes de Fellim e uma

! tejro, outros da edigao. Segundo a Warner, Anti-americanas do Senador MacCarthy. rio Gassman e Marcello Mastroianni; e no Quanta nuns quente melhoi (Some Like It serie Video Nostalgia. A C1C langou al-

| .fiesta versiio foram recuperados tres minu- \ Hta foi indicada para 12 Oscars, e ga- Brasil, em 1950, por Ziembinski, com Hen- Hot, 1959), Asstm cammha a humantdade guns Hitchcock, e a EJL tem uma Classic

| tos que tinham sido cortados. nhou quatro: atriz, para Leigh; atriz e ator riette Morineau e Jardel Filho. A ultima (Giant, U56) e / acto -sinistra (Strangers on Series com coisas boas e outras nem tanto.
* 0 diretor de Uma rua chamada Pecado coadjuvantes (Hunter e Maiden); e diregao montagem da Broadway aconteceu em thTrain, 51), resolveu abandona-lainnstu- a regra geral e, de fato, desconfiar das

Elia Kazan, o mesmo que dirigiu a primei- de arte. Brando perdeu o de ator para 1992, com Alec Baldwin e Jessica Lange. rando as obras sob as classificaQoes tradi- classificaQoes.

yAndrfe Arruda

show no Cancciio i

: fl 1 
antes de tudo uma abstragao. E uma decada seguinte. Ibere retoma a forma que

I i.Selma Reis 
prepara 

Bataiha entre :=ri^x
?0 . . ^ sombnas c a miscna humana cram uma !J simbolos. Esta fiauragao desaguaria nos

m : r\ ar>AI O rram y\ A § OnaPOA constanteem su^bras. "Era um artiste VlQd C 11101 IC famosos ciclisim fantamagorias :
$$ \ vICvUICIkvIII 11V/ V^dllvvdU integral. A obra dele, que falava da mor- lemlmu^as e remmiscencias. Ibere povoa

; te, com um pessimismo tragico, era pura x de totffazuis, frios e paisagens estereis suas
M : ceuna 

CORTES sao aparentes, Selma esta superfeminina P»'sao de vida", lembra o critico Ronal- I telas. Os anos 90 chegam e ele, no auge da

M f'l e bonita, mas nem por isso precisa mos- do Brito. ^ iBERE Camargo divide com Oswald sabedoria, passa a pintar ldtotasc Tudo e

& ill trar os seios", completa ele, referindo-se Isolado cm seu atelie-casa cm Porto Qoeldi o titulo de maior pintor expressio- Jc , e. . °bra^-sintese da sua tumul-

Y UANDO Selma Reis leu seu nome ao ultimo espetaculo de Gal Costa. Alcgre, Ibere sentiu a arte retomar a nista brasileiro Suas infinitas camadas de tuada trajeloria artistica. Como nunca de-

P ! , Vescrit.° 
em ielras 8arrafais Port" selma, embora justamente emocio- figuraQao nos anos 80. Ausente por muito tinta faziam brotar personagens sombrios, s's,tlu do seu

;.5 '!-<lo Caiieco, nao consegum emm as ^ j , 0 do drcuit0 coracrcia|, dc viu „ lristes, lrigicos cora„, existcncia hama-" i 1 I 'liiiii'i, ^ i rnrrn v'T tirJo  i j . i u- a ? - • . sao. mecle 4 metros. lucrc Lamargo se 101
I Jwqtre t nha dii^eito confessa a cantora, ™ ocupar a mais/amosa casa de prajos dc suas Idas subirem dc rcpcnle. na, lemas lao caros aos express,omstas. ^ obnl ci)mp|cui, f*chadl c
S 1 com sea jeitao esponlaneo. Sc., show shows da c,dalle * "a.° e lard? "!° Tornou-se 0 mm euro pintor brasileiro. Tendo imciado com as paisagens, nos anos ^ mt,m0 um assllslaJ„r les,omu.
^i : Coracao suburbano fica em cartaz de dificiL Mesmo antes da inau8ura?ao do Mesmo assim, lutava contra o mercado. 40. ele passa para a figuraeao da sene de nho do embate entre vida e niorlc. E iss0

;; amanha ate domingo mas, dependendo Imperator, no Meier, a cervejaria ja Dcixou todas as suas obras mais rccentes carreteis, no fim dos anos 50, e por diver- pode ser sentido na exposivao Mestre mo-
'¦ ::;da repercussao, pode ser prolongado. vinha abrindo as portas para generos para a esposa ha mais de 40 anos sas fases ate chegar a uma abstrapao ex- demo, que fica ate o dia 2 de outubro, no

M j'miisica-titulo foi a mais bem sucedida tiio distintos quanto o rock religioso e o Maria Camargo. pansiva nos anos 60. epoca dos niicleos. Na Centra Cultural Banco do Brasil (CCBB).
/'i :-de seu primeiro disco, e o repertorio brega de Roberta Miranda. O Cane- ;
^ :• pinQa os melhores momentos de seus cao tem uma au^a clue nao se apaga, : Reprodupao 

r'.tres CDs e seis canQoes do novo, in- mas o Imperator e uma casa mais gene- * i projetista Sergio Alexandre Esteves
• cluindo Por toda a minha vida (Tom rosa para quem assiste e para quem se /\.llTTcL T10 Ul v. Areal, um dos envolvidos no bate-boca,
,:;Jobim e Vinicius de Morais), alem de apresenta", compara Lulu Santos, que j^v incomodado com o interesse de Ibere, o•;y, 

; iPodrei poderes (Caetano Veloso) e uma esta em temporada na casa do Meier. . : gMK.ViMjr911 ** '& 
oonmiO rniAtlfp empurrou. Reagindo a agressao, o pintor.

i roupagem jazz-reggae para Mclamorfo- Alem de promover uma salada no seu Jft Ijdllj^ULC U UClllv que sempre canegava uma pistola Mag-
I'Sc amhulaiite (Raul Seixas e Paulo Coe- cardapio de atragoes, o Canecao ainda fg|g''^1 & num 357. com medo da violencia da cida-

ifS : Jho). A dire<;ao e de Flavio Marinho e perdeu prestigio atraves de incidentes B? 
'/¦ t here Camargo sempre foi um homem de. sjicou a arrna e disparou cinco tiros.

S? | produgao foi ori;ada em mais de USS como os ocorridos na recente tempora- llmm I escjiientado. Dizia "nao suportara bur- Atingido por duas balas. o projetista
§« i 100 mil. "Estou com o maior frio na da de Chico Buarque. que amea?ou in- BBb mm --- ¦_ i 1 rice" e nunca (icon sem rcspondcr a morreu. Ibere foi preso em flagrante. O

i barriga. Uma mistura de alegria com terromper seus shows devido a dificul- raHgl HB uma critica. O gaiicho era considerado incidente levou-o a eadeia por apenas um
: ansiedade", descreve a cantora. dade enfrentada pelo publico para com- i|K| 1 ] machista e costumava se mostrar intran- mes. Liberado atraves de habeas corpus,
: Durante uma hora e meia, Selma prar ingressos (os melhores, na mao dos sigente com a postura; de alguns artistas. foi depois absolvido por 

"legitima defe-
: Reis vai desfilar sua cabeleira castanha, cambistas). O cantor Elymar Santos, ^£?i A na'ureza nao justifica a pederastia . sa . Que rea^ao pode ter um homem

*y. \ '¦ vestida de vermelho e depois de negro, que decolou sua carreira depois de alu- afirmavaf O espirito arrebatado levou-o que anda pela rua e e agredido daquela
i orientada pela coreografia de Tania gar uma noite no Canecao em 1985, 11 ^ ^^ rj^ 1 a0 extremo de praticar um assassinato. forma? . perguntou certa vez Ibere, ten-

a Narciri "Para mim e tudo novo" diz admite que a casa passa por problemas, ¦ .s. Em 1980, quando morava no Rio, saia de tando justificar seu ato. Defender-see

m I com entusiasmo. Flavio Marinho se en- mas nao desdenl.a do passado. 
"O Ca- 1 ^ aleliC>t na 

,Rua 
das Palmemis" e,11) Bo" unia cluc,slao de reHexo". completou. Es-

^ : carreua de inserir pitadas de humor necao ainda e a mais importante casa de Bf. , tal°g°' Muando parou parar para obser- sa tragedia mudou sua vida. Depois d.s-
VM ..wucfca Ui, msciii piuMjrt» uc uuiiiui ... v . I1 »T SSSt-'."' * • var um casal discutindo, na esquina das so. o artista retornou a Porto Alegre e

| drama: Nao sera um espetaculo made shows do pais para um artista se consa- IHk- ruas Voluntaries da Patria e Sorocaba. O passou a fugir da amarga lembranga.
: in Gerald Thomas", avisa. "Os musicos grar , aposta. Ibere com Mario Pedrosa ^f ¦_%

)+% i 4
•v\)

Arquivo
.i.TÍI X

.H STÁ chegando às locadoras de vi-
' I 1 deo um dos maiores clássicos do

cinema americano, adaptado de
íunia das mais importantes obras de teatro
•deste século. A streetcar itamed desire, ro-"dado 

em 1951, é baseado na peça de mes-
;ino nome de Tennessee Williams, mas no
Brasil recebeu o curioso título de Uma rua

I'chamada Pecado. Curioso até porque a
peça, nas várias vezes que foi encenada no
país, teve o título traduzido de forma lite-
rã!: Um bonde chamado Desejo.

Streetcar—que sai pelo selo Warner—
é-polêmica pura, produto de um escritor
maldito c genial. A história batia de frente
com as convenções da época (1947), mas
valeu um prêmio Pulitzer (o primeiro de
dois) a Williams, autor ainda de Gata em
teto de zinco quente, Noite do iguana e
Algemas de cristal. Na obra, há ninfoma-
nia, estupro, homossexualismo e outros
desafios abertos à moral americana. Houve
brigas com a censura e, se a peça escapou
mais ou menos intacta, o filme acabou
contido. Alguns detalhes sumiram do ro-
tbjro, outros da edição. Segundo a Warner,
nesta versão foram recuperados três minu-
tos que tinham sido cortados.

O diretor de Uma rua chamada Pecado é
Elia Kazan, o mesmo que dirigiu a primei-

cionais. Uma rua chamada Pecado, por
exemplo, é drama. Agora o negócio é pro-
curar com algum conhecimento de causa
ou com um bom guia de vídeo.

A Video Arte lançou a série Grandes
Clássicos da Metro que reúne, entre outros
filme, O mágico de Oz, mas que tem tam-
bém grandes obras sem este rótulo, como
Sob o domínio do medo (The Manchurian
candidate, 1962). de John Frankenheimer.

A VTI também coleciona algumas pre-
ciosidades, como filmes de Fellini e uma
série Vídeo Nostalgia. A CIC lançou al-
guns Hitchcock, e a FJL tem uma Classic
Series com coisas boas e outras nem tanto.
A regra geral é, de fato, desconfiar das
classificações.

Para 

quem gosta de polêmica, um prato
cheio. O lançamento de Uma rua cha-
mada Pecado cm vídeo permite voltar

àquela discussão do que é clássico e o que
não é.

A Warner, apesar de ter tido uma cole-
çào de clássicos na qual inclui filmes como
Quanto mais quente melhor (Some Like It
Hot, 1959), Assim caminha a humanidade
(Giant, 1956) e Pacto sinistro (Strangers on
a Train, 51), resolveu abandoná-la, mistu-
rando as obras sob as classificações tradi-

André Arruda
¦ Continuação da capa

Reprodução

Até o fim, Iberê Camargo

manteve a opinião de que
a arte não precisa de bula

1. ARA os que o acompanharam no
hospital, o pintor Iberc Camargo mor-
reu indignado com seu destino, assim
como outros inimigos o indignaram cm
vida. O artista só não lutou contra a
inexorável obsessão de pintar. 

"Perma-

necerei fiel à arte c à geração de grandes
pintores que me antecederam." Esse
poderia ser o seu epitáfio. Em sua car-
reira, ele criou personagens famosos nas
telas, como as idiotas (que atravessaram
toda a fase mais figurativa) e os ciclistas
(que ironizavam uma pretensa felicida-
de sobre rodas).

Nos anos 50, sua série carreteis dissol-
veu-se aos poucos cm imagens cada vez
mais abstratas. Mas quando a corrente
principal da arte brasileira apontou para
uma extinção da tela, Iberc voltou-se com
unhas e pincéis à figuração. "Uma tela e
antes de tudo uma abstração. É uma
bobagem criar conceitos para arte. Ela
não precisa de bula", fustigou. As cores
sombrias c a miséria humana eram uma
constante cm suas obras, "Era um artista
integral. A obra dele, que falava da mor-
te, com um pessimismo trágico, era pura
pulsão de vida", lembra o crítico Ronal-
do Brito.

Isolado cm seu ateliê-casa cm Porto
Alegre, Iberê sentiu a arte retomar a
figuração nos anos 80. Ausente por muito
tempo do circuito comercial, ele viu os
preços de suas telas subirem de repente.
Tornou-se o mais caro pintor brasileiro.
Mesmo assim, lutava contra o mercado.
Deixou todas as suas obras mais recentes
para a esposa — há mais de 40 anos —
Maria Camargo.

Reprodução

A série Fantasmagorias repete os personagens trágicos e sombriosSelma Reis terá superprodução em seu primeiro show no Canecão

década seguinte, Iberê retoma a forma que
anteriormente havia sido diluída em pasto-
sas camadas de tinta com os vótices e
símbolos. Esta figuração desaguaria nos
famosos ciclistas. Com fantasmagorias ,
lembranças e rentinisçências, Iberê povoa
de tons azuis, frios e paisagens estéreis suas
telas. Os anos 90 chegam e ele, no auge da
sabedoria, passa a pintar Idiotas e Tudo é
falso e inútil— obras-síntese da sua tumul-
tuada trajetória artística. Como nunca de-
sistiu do seu destino, continuou pintando
até a sua morte. Solidão, sua última obses-
são, mede 4 metros. Iberê Camargo se foi
mas deixou uma obra completa, fechada e
por isso mesmo, um assustador testemu-
nho do embate entre vida é morte. E isso
pode ser sentido na exposição Mestre mo-
dento, que fica até o dia 2 de outubro, no
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Batalha entre

vida e morte

são aparentes, Selma está superfeminina
e bonita, mas nem por isso precisa mos-
trar os seios", completa ele, referindo-se
ao último espetáculo de Gal Costa.

Selma, embora justamente emocio-
nada, chega ao Canecão numa época
em que ocupar a mais famosa casa de
shows da cidade já não é tarefo tão
difícil. Mesmo antes da inauguração do
Imperator, no Méier, a cervejaria já
vinha abrindo as portas para gêneros
tão distintos quanto o rock religioso e o
brega de Roberta Miranda. "O Cane-
cão tem uma aura que não se apaga,
mas o Imperator é uma casa mais gene-
rosa para quem assiste e para quem se
apresenta", compara Lulu Santos, que
está em temporada na casa do Méier.
Além de promover uma salada no seu
cardápio de atrações, o Canecão ainda
perdeu prestígio através de incidentes
como os ocorridos na recente têmpora-
da de Chico Buarque, que ameaçou in-
terromper seus shows devido à difieul-
dade enfrentada pelo público para com-
prar ingressos (os melhores, na mão dos
cambistas). O cantor Elymar Santos,
que decolou sua carreira depois de alu-
gar uma noite no Canecão em 1985,
admite que a casa passa por problemas,
mas não desdenha do passado. 

"O Ca-
riecào ainda é a mais importante casa de
shows do país para um artista se consa-
grar", aposta.

CEL1NA CÔRTHS
Iberê Camargo divide com Oswald
Goeldi o título de maior pintor expressio-
nista brasileiro. Suas infinitas camadas de
tinta faziam brotar personagens sombrios,
tristes e trágicos como a existência huma-
na, temas tão caros aos expressionistas.
Tendo iniciado com as paisagens, nos anos
40, ele passa para a figuração da série de
carreteis, no fim dos anos 50, e por diver-
sas fases até chegar a uma abstração ex-
pansiva nos anos 60, época dos núcleos. Na

í V UANDO Selma Reis leu seu nome
: V escrito em letras garrafais na porta
t-do Canecão, não conseguiu conter as
•Hsrgrimrr sk8tõriismaiaLlia4aáe-

; 
"à 

que tinha direito", confessa a cantora,
: 

"com 
seu jeitão espontâneo. Seu show,

Çoração suburbano, fica em cartaz de
.it amanhã até domingo mas, dependendo
ijga repercussão, pode ser prolongado. A
i; música-título foi a mais bem sucedida
:-de seu primeiro disco, e o repertório
:« pinça os melhores momentos de seus
r.três CDs e seis canções do novo, in-
incluindo Por toda a minha vida (Tom
.j.Jobim e Vinícius de Morais), além de
: iPodres podem (Caetano Veloso) e uma
i roupagem jazs-reggae para Metamorfo-
• .V<? ambulante (Raul Seixas e Paulo Coe-
: Jho). A direção é de Flávio Marinho e a
; produção foi orçada em mais de USS
i 100 mi}. "Estou com o maior frio na
: barriga. Uma mistura de alegria com
| ansiedade", descreve a cantora.
; Durante uma hora e meia, Selma
i Reis vai desfilar sua cabeleira castanha,
; vestida de vermelho e depois de negro,

orientada pela coreografia de Tânia
r Nargiri. "Para mim é tudo novo", diz
: com entusiasmo. Flávio Marinho se en-
| carrega de inserir pitadas de humor e
: drama: "Não será um espetáculo made
: in Gerald Thomas", avisa. "Os músicos

projetista Sérgio Alexandre Esteves
Areai, um dos envolvidos no bate-boca,
incomodado com o interesse de Iberê, o
empurrou, Reagindo à agressão, o pintor,
que sempre carregava uma pistola Mag-
num 357. com medo da violência da cida-
de. sacou a arma e disparou cinco tiros.
Atingido por duas balas, o projetista
morreu; Iberê foi preso em flagrante. O
incidente levou-o à cadeia por apenas um
mês. Liberado através de habeas corpus,
foi depois absolvido por 

"legítima defe-
sa". "Que reação pode ter um homem
que anda pela rua e é agredido daquela
forma?", perguntou certa vez Iberê, ten-
tando justificar seu ato, "Defender-se é
uma questão de reflexo", completou. Es-
sa tragédia mudou sua vida. Depois dis-
so, o artista retornou a Porto Alegre e
passou a fugir da amarga lembrança.

Iberê 

Camargo sempre foi um homem
esquentado. Dizia "não suportar a bur-
rice" e nunca ficou sem responder a

uma crítica. O gaúcho era considerado
machista e costumava se mostrar intran-
sigente com a postura de alguns artistas.
"A natureza não justifica a pederastia",
afirmava. O espírito arrebatado levou-o
ao extremo de praticar um assassinato.
Em 1980, quando morava no Rio. saía de
seu ateliê, na Rua das Palmeiras, em Bo-
tafogo, quando parou parar para obser-
var um casal discutindo, na esquina das
ruas Voluntários da Pátria e Sorocaba. O

Iberê com Mario Pedrosa
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carro importado criou seu espaço e, hoje, é uma reali-
dade indiscutível no mercado brasileiro. Um mercado
disputado, no qual as marcas com sotaque estrangeiro

conseguiram, nesses quase quatro anos de abertura, arran-
car para a atual participação de quatro por cento no total
de veículos comercializados no país. Um mercado de en-
cantamento, também, capaz de arrastar multidões para
romarias diárias aos estandes e postos de venda que japo-
neses, franceses, coreanos e alemães, principalmente, mon-
taram nos maiores shoppings das grandes cidades. Olhar
carro importado virou programa de pais e filhos. As sacrifi-
cadas ruas e estradas brasileiras, nesses quatro anos, passa-
ram a receber carros mais velozes e, ao mesmo tempo, mais
seguros. Nomes e siglas como air bag e ABS já fazem parte
das conversas do dia-a-dia. Consolidados, os importados
estão, agora, enfrentando a última barreira: comprovar que
estão no Brasil para ficar. Luxuosos e versáteis, disputam
acirradamente a preferência de uma parcela de consumido-
res que valoriza a performance, mas exige segurança, tecno-
logia e serviços.

Tipo 2.0
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BMW no Rio é Technik

Technik Concessionária Autorizada BMW
Av. Ministro Ivan Lins, 460 - Barra
Tel.: 493 3434 - Fax: 493 5895
Aberta aos sábados até às 16:00h. mgsjÈÊLMM PRAZER EM DIRIGIR
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O Renault 21TXE c um dos lideres entre os medios, com prcgo abaixo dos USS 30 mil

Prelude S mecdn. 48.000 Samara 1.5 5p 11.110
N^19 rwmal 10500, . , , H™*"**1 ^-rrr Nlva CD 1.6 11700Excel 3p. L 1$ 1M20 NivaPantanal 1.6 13.400

I Excel 3d. GS 1.5 19.200
Excel 4p. LS 1.5 16.800
Excel 4d. GLS 1.5 23.100
Excel 5o. LS1.S 16.300
Excel So. GLS 1.5 22.450

Sonata GL V6 3.0
Sonata

IP^l^rj|

O Renault 21TXÈ é um dos lideres entre os médios, com preço abaixo dos ÜS$ 30 mil

Audi
Audi 80 2.01 Manual 43.500
Audi 80 2.01 Autom&tico 45.800
Audi 80 2.61 Manual 52.500
Audi 80 2.6 Automatico 55 200
Audi S2 Turbo Manual 82.500
Audi 100 2.81 Automatico 63.400
Audi S4 Turbo Manual 89.600
Audi S4 Turbo Autom&tico 92.300

ALFA ROMEO
Alfa Romeo 55 000

BMW316i 44.000
318i 48-000
313i/S 55.000
320i 60.000
325i/automatica 65.000
525i 78.000
530i/automatica 88.000
540i/autom6tica 96.000
730i/automatica 110.000
740i/autom6tica 120.000
750i/autom&tica 135.000
850c/i automatica 160.000
850csi 230.000
M3 115.000
M5 145.000

citrOen
XM V6 Break Exclusive 77.410
XM V Exclusive BR 72.840
XM Turbo Sensation BR 51.720
Xantla VSX-A BR 51.730
Xantia 16S BR 51.730
ZX COUP6 16V BR 37,880
ZX yP|cane 5M BR 32 980
ZX Volcano Auto BR 32.980
AX GTI BR 25.990

fiatTlpo 2d 17.000.
Tipo 4p 18.000,

roupExplorer 4x2 M/T 44.900
Explorer 4x2 A/T 47.200
Explorer 4x4 M/T 47.400
Explorer 4x4 A/T 49.700
Taurus GL 41.900
Taurus LX 46.900

OEHEHAL MOTORS
Calibra 16V 43.000
Lumina 51.700
Trade Furaao Diesel 25.330
Traflc Micro-flnibus  24.212

HONDAAccord EX autom. 54.000
Accord EX mecfln. 47.000
Accord LX autom. 48.000
Accord LX mecfln. 47.000
Accord Waaon EX autom. 58.COO
Accord Wagon EX mecfln. 56.000
Civic LX autom. 36.000
Civic LX mecfln. 34.000
Civic LSI autom. 32.000
Civic EX autom. 41.000
Civic EX mecfln. 39.000
Legend autom. 86.000
Legend mecfln. 84 000
Prelude S autom. 51.000

405 SR 1.8 automatico  34.500
405 SR 1.8 mecSnico  33.000
405 GLI 1.6 P7 nop
205 CTI conversivel  36.000
205 SXI 1R 50Q
205 GTI  36.000
205 JUNIOR 14.900
PICK-UP GRD  21.550

PORSCHE
968 Coupfe 120.000
911 Carrera 150.000
928 GTS 200.000

RENAULT
Twinoo 14.800
Twinoo 15.000
Renault 19 RN 19.500
Renault 19 RT 24.500
Renault 21 Sedan GTXI 26.700
Renault 21 Sedan TXE 29.700
Renault 21 Sedan TXI 32.700
Renault 21 Nevada GTXI 28.300
Renault 21 Nevada TXEI 31.800

SUBARUImpreza Seda 1.6 GL (mec) 27.700
Impreza Seda 1.8 GL (meel 31.000
Impreza SW 1.8 GL (aut) 32.000
Legacy Seda 1.8 GL 31.800
Legacy Seda 2.2 GX (mec) 38.100
SVX 3.3 Aut C/ABS rodas 83.000

SUZUKISamurai Canvas 1.3 15.650
Samurai Metal Top 1.3 16.750
Vitara Metal Top 1.6 (mec) 25.990
Vltara Metal Top 1.6 (aut) 27.350
Vitara Canvas 1.6 (meet 25.990
Vitara Canvas 1.6 (aut) 27.350
Swift Sedan 1.6. 4 portas (mec) 24.990
Swift Sedan 1.6. 4 portas (aut) 25.990
Swift Hatch 1.0 3 portas (mec) 16.500
Swift Hatch 1.0 3 portas (aut) 17-^0
Swift Hatch 1.0. 5 portas (mec) 16.990
Swift Hatch 1.0. S portas <aut) 17.990
Swift GTi 1.3 24.500
Swift Conversivel 1.3 23.500
Sidekick 1.6 (mec) 33.950
Sidekick 1.6 (aut) 35.950

TOYOTA
Plcape Hilux C/S 4x2 (d) 27.510
Picape Hllux C/D 4x2 (d) 31.240
Plcape Hilux C/S 4x4 (d) 32.370
Plcape Hilux C/D 4x4 (d) 37.030
Plcape Hilux SW4 fd) 43.990
Paseo mecflnico 34.550
Paseo automAtico 37.130
Corolla LE mecanico 37.860
Corolla LE automatico 40.360
Hilux SW4 4L 43.000
Hilux SW4 46 54.000
Camrv XLE 65.450
Previa  68.330

VOLVO440  50.300
460 50.300
850 GLT  72.100
940 Turbo  73.200
960  85.500

Preços em dólares

Prelude S mecán. 48 000 Samara 1.5 5p m

29-500
32.500
29.500
43.000
54.000

Picape Ceres 4x2 16.400
Picape Ceres 4x4 17.120
Besta FurqSo 19.770
Besta Basico 22.090

LAPA
Laika Seda 1.6 6.800

Nh/fl W p9fryiat 1Q,$QQ
Nlva CD 1.6 11700
NivaPantanal 1.6 13.400

ump HOVER
Defender 90 pick-uo 34.470
Defender 90 waoon 38.575
Defender 110 pick-up 34.110
Defender S. 110 waoon 40.620
Discovery 2.5 Tdi 3d 62.750
Range Rover Vogue 85.615

MAZDAProteoe (mec) 26.572
Plcape B 2200 diesel 29.084
626 GLX (mec) 37.615
MX-5 37.040
929 77.306
Minivan 49.234
626V6  55.380

M EBCEPES-BENZ

11.110 SOO SE
600 SEL 205.000

MITSUBISHI
L-200 (cabine dupla. mec.) 4x2 32.800
' -°v? f*"gh'ne dupla. aut) 4x4 36.500
GLX 4p 43.000
Paiero GLS 4o 53.000
Paiero Gl 7 Imor. 42.900
Lancer 4d fmecfinico) 30.500
Lancer 4p (automatico) 32.800

WSSAHD21 4x4 Cabine dupla 37.100
D21 4x2 Cabine dupla 34.300
D21 4x4 Cabine simples 32.100
D21 4x2 Cabine simples 29.800
D21 4x2 Kino CAB 32.600
Sentra GxE Mecflnica 37.300
Sentra GxE Automatica 38.300
Maxima GxE Automatica 58.700
Pathfinder Diesel XE 4x4 43.400
Pathfinder Gasolina SE 4x4 55.000

Laika Station 1.6 8.775
Samara 1.3 Furqao 8.800
Samara 1.3 3o 9.690
Samara 1.3 3pm 9.830
Samara 1.5 3p 10.260
Samara 1.5 5p 10.875
Samara 1.5 3p 10-428

190 E 1.8 66.000
190 E 2.3 83.000
300 109.000
300 E 24v 127.000
300 SL 24v 171.000
500 SL 219.000
300 SE 162.000

PEUGEOT
605 SV3 automatico 69.000
605 SRI automatico 48.000
605 SRI mecanico 46.000
405 SRI break (automatico) 41.000
405 SRI break (mecanico) 39.500
405 SRI automatico 39.500
405 SRI mecanico 38.000

MÚSICA
CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO
RELEVANTE

CARROS / MOTOS IMPORTADOS

RECEBA COM MAIOR RAPIDEZ
QUAISQUER PEÇAS DE REPOSIÇÃO

COM GARANTIA DA FÁBRICA.
A Across Pacific Enferprise fábrica,
importa para você acessórios, Ligue hoje para Across Pacific
peças e ferramentas originais Enterprise e faça seu pedido. E
de todas as marcas de importados receba com maior rapidez sua
e ainda oferece garantia de encomenda.

• Comprove nosso sistema de l 2 mundo

Rua da Assembléia, 10 Gr, 2508/2509 • Centro, Rio de Janeiro • Tel.: (021)531-1337 • FAX: (021) 531-2065

Across Pacific
Enterprise Ltò.

Juijjort & Export

0 PREÇO DO IMPORTADO
Divulgação

VIDRO ELÉTRICO
VENDA 1NSTALAÇAO CONSERTOS

inclusive
Suzuki — Peugeot — Golf — Renault

/ELITEC /
Rua do Riachuelo

n° 400 - Centro
® 242-1029

Rua Bonfim. 209- A
São Cristóvão

«ST 580-1098

CARRO E MOTO — Edição especial de importados
Editor. Marco Antonio Ribeiro/ Coordenador: Vicente Dattoli/ Redação: Alexandre
Carauta / Diagramação: Cláudio Herburgo/ Correspondência: Avenida Brasil, 500, 6o
andar, Editoria de Carro e Moto. Fax (021) 580.1091/ Comercial: (021) 585.4343/
Televendas: (021) 589.9922.
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OS AMERICANOS
QUE DERROTARAM

OS JAPONESES
JA ESTÃO

NABARRA
DETROIT PRODUZ.
FORD IMPORTA.

A SANTO AMARO VENDE.
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Chegáramos ^.;lljl

Taurus e Explorer,
peões de vendas
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Ho* trá ¦¦¦

oscairij
nos Ei
que
até os importados
japoneses
E não poderiam
chegar em melhor
lugar para você.
A tradição de mais
de 30 anos da Santo
Amaro é sua garantia
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de bons negócios.
Importados Fonf
é com a Santo Amaro,
isto é o que importa
na hora áê imfèsífo
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O primeiro mundo
com agarantia

de 2 anos do maior
Distribuidor Ford

do Brasil.

%&w^4_m ¦'¦ FORD

y%í- 
*^g|l|ÉlfJ E* Recorde de vendas

£-.' Í^^B SL nos Estados Unidos

faWlfiK^JpBg^^aMBI^^  vendidas nos
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Nossa 
presença 

é irreversível"

Como pode ser avaliada a presença dos
importados, hoje, no mercado brasileiro?

Nossa presença está consolidada e é
irreversível. É um direito adqüirido do
consumidor poder escolher um veículo im-
portado para ele ou sua família.

E os preços? Seguem alguma diretriz ou
existe lugar para uma guerra?0 mercado é muito disputado. Temos
hoje 25 marcas importadas, filiadas à
ABEIVA, com aproximadamente 250 mo-
delos à disposição do consumidor. Na
abertura do mercado, não tínhamos vende-
dores, mas tirádores de pedido. Todos que-
riam ter seu importado e as vendas eram
rápidas. Agora, com a concorrência, existe
a necessidade de uma equipe de vendedores
capazes, uma assistência técnica especiali-
zada, coisas que possam atrair o possível
comprador. Existem várias oportunidades
de preços interessantes nas concessioná-
rias. Nós mesmos, da Mitsubishi, estamos
praticando um desconto médio de 6% na
tabela desde o real.

O Plano Real atrapalhou a comercializa-
ção dos veículos importados?

A novidade do Plano, a ida dos consu-
midores para o mercado financeiro, tudo
isso serviu para travar o mercado por duas
semanas, mais ou menos. Com isso, fica
difícil, por exemplo, alcançar o nível das
vendas de junho, mas não acredito que
essas vendas estejam perdidas. Diria que
estão acumuladas, quem sabe até para
agosto, quando quem foi para o mercado
financeiro já estará recebendo seus rendi-
mentos e o Plano já terá dado sinais claros
do que pode ou não fazer.

O carro importado, hoje, é um veículo
para a família ou apenas de exibição?

Algumas famílias têm apenas carros
importados em suas garagens. É claro que,
de início, houve aquela euforia, de querer
ter por ter um importado. Agora, porém,
volto a dizer, somos uma realidade no
mercado.

Houve problemas à época da chegada dos
importados?

Foram poucos, mas é claro que aconte-
ceram. Com o combustível, por exemplo.
Houve uma adaptação à realidade brasilei-
ra. A BR Distribuidora (Petrobrás) iria
realizar um seminário em maio, para rever
a matriz energética, mas adiou. Quem sabe
não teremos a volta da gasolina especial,
com maior octanagem?

E com relação aos lubrificantes. Como se
deu a convivência entre importadoras e fa-
bricantes no país?Essa é uma via de mão dupla. O merca-
do é soberano, sempre. Resolvidos os pro-
blemas iniciais, todos perceberam que ha-
via um espaço a conquistar e hoje temos
óleos de primeiro mundo à disposição.

Existe uma fidelidade do consumidor à
marca?

Inicialmente não. Como é novidade.

As empresas importadoras de
veículos que atuam no Brasil

não demoraram a perceber que, uni-
das, seriam mais fortes. Assim, em
março de 1991, as três primeiras que
se estabeleceram no país decidiram
unir-se e criar a ABEIVA — Associa-
ção Brasileira de Empresas Importa-

dor as de Veículos Automotores
para servir de porta-voz do segmento
no mercado nacional. O primeiro pre-
sidente, Emílio Julianelli, da Lada, ti-
nha em sua diretoria Reginaldo Regi-
no, da BMW, e Jorge Tochetti, da
Citroen. Julianelli è, hoje, aos 49 anos,
vice-presidente de assuntos insíitucio-
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nais da Mitsubishi no Brasil e, além de
presidir a ABEIVA, que congrega 25
marcas comandadas por 19 grupos
econômicos, dirige, também, a FE-
LIVA — Federação Latino-America-
na de Importadoras de Veículos Auto-
motivos com sede em Montevidéu.

existe de princípio uma diversificação. De-
pois, porém, há o vínculo. Uma coisa eu
garanto: 98% das pessoas que experimen-
tam um importado não voltam para o
carro nacional.

Como é a convivência dos importados
com as montadoras nacionais?

Houve, de início, aquele discurso de
país assustado, onde muito se falou que
deveríamos proteger a mão-de-obra nacio-
nal etc. Acontece que nossa participação
não passou dos 4% e nosso setor emprega
25 mil pessoas. Veja bem, são empregos
novos, que não existiam. Hoje temos cerca,
de 600 concessionárias de veículos impor-
tados no país, que geram USS 1,7 bilhão de
impostos.

Como se deu a entrada da Lada (fabri-
cante de automóveis da Rússia) no mercado
brasileiro?

A Lada foi o primeiro importado a
chegar ao Brasil. Trouxe um veículo resis-
tente, econômico e barato. Bastante ade-
quado ao perfil aquisitivo do consumidor a
que se destinava. Depois do boom de ven-
das de 1992 e 1993, quando negociou quase
10 mil carros, a Lada começou a ser preju-
dicada pela concorrência do carro popular
nacional. Por isso suas vendas caíram.

A presença dos importados ajudou em
alguma coisa a indústria nacional?

Não julgo coincidência a evolução das

Continua na página 5
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Continuação da página 4

montadoras nesse período de entrada dos
importados. 0 mercado estava estagnado
em 750 mil unidades/ano desde a década
de 80. Nossa presença foi saudável, serviu
de estimulo.

E a durabilidade dos importados, tantas
vezes questionada pelas montadoras nacio-
nais à época da chegada?

São comentários que não merecem se-
quer resposta. Outra manifestação típica
de desespero. Ninguém prepara um carro
para ficar 20 anos no mercado. Mas você
encontra Mercedes e BMW de 30, 40 anos
andando por aí...

Alguma importadora tem demonstrado
interesse em tornar-se montadora?

O mercado da América Latina, e em
especial o brasileiro, é considerado emer-
gente. Tenho notícias de que alguns asso-
ciados da ABEIVA já manifestaram inte-
resse em ficar por aqui, mas tudo depende,
é claro, da estabilidade da economia.

E os carros coreanos?
Estão agradando bastante. Concorrem

em uma faixa de preço diferente dos Lada,
por exemplo. Têm bom preço para o mer-
cado mas possuem mais tecnologia.

Quanto tempo o consumidor deve ficar
com seu importado?

Acreditamos que o primeiro consumi-
dor ficará dois ou três anos com seu carro
comprado novo. Depois, buscará mais tec-
nologia, uma evolução. Isso criará um im-
portante mercado para os usados importa-
dos. Serão veículos praticamente novos,
confiáveis, que possibilitarão ao consumi-
dor que não tem condições de adquirir um
zero dar o primeiro passo na direção de seu
carro novo no futuro.

Qual o melhor lugar para comprar os
carros importados?

Este é um dos principais problemas que
temos enfrentado. Temos que criar a cultu-
ra de que o consumidor só deve adquirir
seu veículo via concessionária oficial. Só
assim ele terá certeza de que está çompran-
do um produto legalizado, com peças ori-
ginais de reposição, mão-de-obra treinada
para assistência técnica etc.

Qual costuma ser a margem de lucro na
venda de um importado?

Não há uma margem fixa de lucrativi-
dade. Normalmente, o importador fica
com 10% e o revendedor com outros 10%.
Atualmente, com a concorrência mais for-
te, as margens têni até oscilado um pouco.
Para menor.

Como será a participação da ABEIVA
no Salão do Automóvel?

Teremos um estande institucional, afi-
nal, estamos legitimados como segmento
do mercado. E nossas filiadas estarão lá
maciçamente.

Mais alguma empresa está preparando
sua chegada?

Não posso revelar ainda, mas outras
duas empresas devem filiar-se à ABEIVA
ainda este mês e, quem sabe, exibir seus
produtos já no Salão do Automóvel, como
a Chrysler.

PARA UM CARRO DE CLASSE,
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UMA CONCESSIONÁRIA DE CLASSE.

Audi Abolição
Av. das Américas, 1500

Por trás de um Audi existe a Concessionária que oferece mais do que um carro de classe,
sofisticado, seguro e veloz. Oferece tranqüilidade: garantia de fábrica, certificado de origem,
assistência técnica 24 horas, oficina computadorizada e peças originais em estoque. Tudo isso

para você não se preocupar com nada. E mais que isso, a AudiAbolição, — — — —

Concessionária autorizada da Senna Import no Rio de janeiro, oferece
todas as facilidades para você ter o seu Audi. Venha conhecer o Audi 80,
Audi 100, os esportivos Audi S2 e S4, e a linha de caminhonetes Avant, de

grande sucesso na Europa. Ou fale conosco que nós vamos até você.

OQQOi h í,

Audi
Show-room e vendas
Av. das Américas, 1500
Tel.: 494-2220

Show-room e vendas
Shopping Rio Sul, piso Gl
Tel.: 275-7474

Assistência Técnica
Rua Assunção, 401, Botafogo
Tel.: 286-9822

I

Classificados Disque JB
(021) 589-9922
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;4 italiana Ferrari oferece até um estágio no exterior ao comprador para que ele aprenda mais sobre a sua preciosa jóia sobre rodas

Venda surpreende importadores
0 

mercado de carros de altíssimo luxo
surpreendeu os importadores. Apesar
de custarem mais do que um bom

apartamento de três quartos na zona Sul
do Rio, as Ferrari venceram a corrida
contra a instabilidade financeira do país."Vendemos neste primeiro semestre quase
o que esperávamos comercializar durante
todo o ano", comemora Calixto Portella,
diretor de vendas da Via Reggio, responsa-
vel pela importação do italiano e do Rolls
Royce e do Bentley.

O número pode até parecer desprezível:
foram vendidas desde janeiro 12 Ferrari no
Brasil, mas, quando se trata de um carro
com valores entre USS 215 mil e
USS 360 mil, as estatísticas são
para lá de positivas. 

"Estive em
um congresso na Itália e percebi,
que o normal é um mercado dei
30 carros por ano. A Suíça é ai
campeã de vendas com 60 a 70
Ferrari compradas a cada ano",
garante Calixto.

O objetivo dos importadores
é vender anualmente 25 Ferrari.
"Mas, neste primeiro ano de ati-
vidades, já chegaremos bem per-
to disso, com 20 carros. Além
dos 12 que já vendemos, estão
encomendados mais sete", conta o gerente
de vendas. O modelo mais procurado é tam-
bém o menos caro, um 348 TS, com motor
de oito cilindros e valor de USS 215 mil.

No entanto, uma das grandes estrelas
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principais marcas dosSobriedade, tradição e estilo, as caríssimos Rolls-Royce

da linha italiana também teve suas glórias
por aqui. Duas testa rossa — no valor de
USS 330 mil —já foram vendidas. "E nós
estamos trazendo dois modelos 456, que
custam USS 360 mil e já estão vendidos",
revela o diretor da Via Reggio.

Mas, quem são os compradores destas
fortunas sobre rodas? Calixto conta que
são homens que conhecem profundamente
carros e sabem como lidar com velocidade.
"Na compra, o cliente ganha um estágio
na Itália para conhecer melhor o seu car-
ro", explica. Quem também faz o estágio
no exterior para cuidar dos possíveis defei-
tos destes carros especiais são os mecâni-
;,:, cos, responsáveis pela assistên-'% 

cia técnica de 24 meses oferecida*\ 
pelo importador.

I. E, se o terreno para a Ferrari
não é dos mais fáceis, o Bentley
sofre um pouco mais. Com pre-
ços entre USS 260 mil e USS 525
mil, eles têm mercado mais do
que restrito. O importador se dá
por satisfeito em ter comerciah-
zado três este ano. No caso dos
Rolls Royce, foi vendido apenas
um em 1994 — 0 que não chega
a ser uma surpresa quando se
trata de um automóvel custando

entre USS 320 mil e USS 500 mil "Estes

chamam mais atenção e por isso são trazi-
dos só por encomenda. Já as Ferrari ficam
diluídas em uma cidade como São Paulo ,
conclui Calixto.



9 ¦ ^ííC?«=-3«os><ra^6sw« .¦-*^r>íw/-* r»c ««nr í<- ^ *•" -^Sí*^

CARRO E MOTO JORNAL DO BRASIL O 11 DE AGOSTO DE 1994 O y

DAIISSEN
RIO SUL

MOTOR SHOW
4o Piso

Tels.: 275-3978 / 275-44*5

DAIISSEN
BARRA FREE
SHOPPING
Tel.: 325-5881

IMA. HORA DE DECIDIR
A MELHOR POSIÇÃO GEOGRÁFICA

A DAIISSEN USOU UJVI PONTO

O melhor atendimento e o conforto do
cliente são ponto de partida para tudo

que a Daiissen faz. São quatro lojas
estrategicamente localizadas, pra você

escolher a mais próxima na hora de
comprar o seu Mitsubishi. Em qualquer
uma delas você tem o melhor

atendimento e encontra toda linha
Mitsubishi com Assistência Técnica,
Garantia de Fábrica, Facilidade de
Crédito e Diamond Service - assistência
24 horas em todo o país. Mitsubishi se
compra na Daiissen. Onde você é o
centro das atenções.

DAIISSEN
CENTRO

Av. Almirante Barres».
1 39 - Laja A

Tels.. 533-1522 / 533-11 •» /
533-174,5

?^ EMaããsss&n
M I T S U B I 5 H I

D O RI O- EM

MOTORS DEALER

,¥.H'HH__1

DAIISSEN
BARRA

(MATRIZ)
Av. das Américas, 1 7 30

Tel.: 439-339»
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Lta sensor /nd/ca quando há desaceleração rápida e aciona um dispositivo que Vaz inflar o 'air bag', que em alguns casos atende também ao passageiro

Mais importante do que a beleza
ABS. 

air bag, estrutura deformável. Estas expressões
passaram a fazer parte do vocabulário automobilis-
tico brasileiro com a invasão dos importados. As

rígidas noções de segurança das leis de trânsito de países
como Estados Unidos e Japão acabaram sendo incorpo-
radas, assim, ao Brasil por tabela. "O problema é que os
importados circulam por aqui com todos estes itens de
segurança, que chegaram mesmo a influenciar as monta-
doras nacionais, mas o Brasil não tem qualquer regula-
mentação neste sentido", lamenta o engenheiro Sávio
Fiúza, do Laboratório de Máquinas Térmicas da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro.

Segundo Fiúza, o air bag — obrigatório em muitos
paises — ainda nào faz parte dos itens à disposição nos
carros nacionais. Faróis de neblina e freios ABS já
estão no mercado, mas são considerados opcionais e
aumentam o preço do automóvel.

No mercado de importados já existem bons exemplos
de carros que levam a segurança tão a sério como o
conforto e o design avançado. Segundo Jaroslav Suss-
land, diretor de operações da Senna lmport, responsável
pela importação do Audi. o carro está entre os mais
seguros do mundo. '"O Audi tem se destacado nos testes
internacionais de segurança. No crasli test, por exemplo,
o carro foi um dos que menos sofreu danos ao bater a
60km/h. Além disso, o automóvel tem um dispositivo
chamado proconten que retesa os cintos de segurança em
caso de colisão, o que é uma novidade", explica
Sussland.

Alfa — O que era bom. ficou melhor. O Alfa Romeo
164. cuja carroceria tinha deformação diferenciada, sis-
tema ABS de série, barras de aço nas laterais e cinto
de três pontos dianteiros e traseiros, passa a oferecer,
agora, como opcional, o air bag. O dispositivo se infla
em 75 milésimos de segundo e entra em funciona-
mento em choques frontais de até 30 graus — nos lados
direito 'é esquerdo." ['['Eni)üguns veículos, co)úo o Âlfa^ .;! ti.:'
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O 'dicionário'
da segurança

Reprodução

Como 

nem sempre os novos dispo-
sitivos têm nomes e funcionamen-
to facilmente identificáveis pelos

consumidores menos experientes, o
engenheiro Sávio Fiúza, do Labora-
tório de Máquinas Térmicas da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
explicou como atuam alguns dos
equipamentos que estão tornando os
carros mais seguros.
'Air bag'"É um dispositivo eletrônico, que
tem um módulo e um sensor com
medidor de desaceleração. Quando
acontece uma batida, ocorre também
uma forte perda de velocidade. O sen-
sor informa que está havendo o im-
pacto e as bolsas de ar são infladas.
Existem carros que contam com o air
bag apenas para o motorista, outros
dispõem do dispositivo também para
o carona".
ABS"É o anti-lock brake system e já
existe em alguns modelos nacionais.
Também é um dispositivo eletrônico,
com sensor nas quatro rodas, que ve-
rifica se elas estão girando. Se uma
das rodas tende a travar, atua no
cilindro do freio, aliviando a pressão
hidráulica da roda que tem proble-
mas. O dispositivo é importante por
impedir que uma roda se trave, o que
impediria o controle do carro".
Barras de reforço lateral

"As portas são frágeis e não têm
pára-choques, por isso as barras pro-
tegem os passageiros com eficiência.
É uma forma de segurança passiva em
caso de acidentes".
Estrutura deformável

"Existe tanto na parte dianteira co-
mo traseira do carro. É como se fosse
uma sanfona que vai absorvendo a
desaceleração em caso de batida, di-
minuindo o impacto. As partes dian-
teira e traseira do carro amassam,
mas o cockpit, mais resistente e robus-
to, não se deforma, protegendo os
passageiros".
Cinto de três pontos"Os carros nacionais já contam
com cintos de três pontos nos bancos
dianteiros. A vantagem dos importa-
dos é que muitos têm o equipamento
também no banco de trás".
Faróis"Os importados em geral têm um
excelente projeto de faróis. Eles têm
grande alcance e o facho de luz não
ofusca quem vem do lado oposto.
Não basta iluminar, a luz .tem de ter
boa orientação"? 
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SEGURO
TOTAL

BOTAFOGO
286-951ApEUGEOT DE BOI4 c

LANÇAMENTO N
EMPLA-

CAMENTO

|| COPACABANA1 255-9594

TANQUE
CHEIO

BARRA
325-4801

rei CeÀAtectte*
WmJM CONCESSIONÁRIA AUJORIZADA

CAMPEÃO DE VENDAS
306 XSi - 2.0 R$ 33.200,
306 16 Válv. R$36.100,
306 Cabriolet RS 38.800, NITERÓI

717-6771
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/A5 ires versões do Peugeot 306 (Cabriolet, S16 e XSi). os mais recentes carros franceses no território brasileiro

O Corolla DX, a versão mais
simples da linha, está chegando
às concessionárias por US$
29.828, com câmbio mecânico,
e US$ 30.338, com câmbio auto-
mático Em relação ao modelo
com câmbio automático, portan-
to, o Corolla DX custa US$
10.020, a menos que a versão
top, a LE. Já a perua está sendo
vendida por USS 35.548, com
câmbio mecânico, e US$
36.568, com câmbio automá-
tico.
O motor do Corolla DX tem 4
cilindros com 1 587 cm3de des-
locamento. duplo comando de
válvulas no cabeçote, 16 vál-
vulas e potência de 106 cv a
5 800 rpm.
O interior é semelhante ao do

Sedan DX, com preço entre
USS 29 mil e US$ 30. 400

modelo de luxo, mantendo a boa
posição de dirigir e o ótimo es-
paço para os ocupantes (inclu-
sive na traseira). Direção hidráu-
lica, vidros e travas das portas
com acionamento elétrico e
coluna de direção regulável são
equipamentos de série. Como
opcional, o Corolla DX apre-
senta o câmbio automático de
três velocidades.
PERUA EXECUTIVA
A versão Station Wagon, mesmo
mantendo as linhas do sedã até
a coluna central, impressiona
pelo belo desenho de linhas
arredondadas.
Sob o capô, o mesmo motor que
equipa a versão LE: um quatro
cilindros de 1.762 cm3 , com
duplo comando e cabeçote mui-

tiválvulas, com injeção eletrônica
multipoint e potência de 117 cv a
5.600 rpm. O câmbio pode ser
mecânico de cinco velocidades
ou automático, de quatro.
Internamente, a diferença é o
compartimento de bagagens, cu-
jo aproveitamento pode ser me-
lhorado graças aos bancos tra-
seiros bipartidos em 1/3 ou 2/3.
MODELO É CAMPEÃO DE

VENDAS EM TODO MUNDO
Por mais de 20 milhões de
unidades vendidas em todo
mundo, o Toyota Corolla é, atu-
almente o segundo automóvel
mais comercializado na história
da industria automobilística
mundial (a primeira é o Fusca da
Volkswagen). Para se ter uma
idéia, no mercado japonês um
dos mais concorridos do mundo
o modelo acumula, nos últimos
25 anos, a marca recorde de 17
milhões de carros vendidos.

Apesar disso o Corolla possui
consumidores com perfis dife-
rentes nos 167 países onde é
comercializado. No Japão, por
exemplo, é o modelo preferido
pelos motoristas de táxi enquan-
to nos Estados Unidos é o con-
sumidor da classe média quem
mostra sua preferência pelo car-
ro, para a utilização no dia-a-dia.
Essa diversidade demonstra a

versatilidade do Corolla, pois,
embora seus consumidores pos-
suam características diferentes,
todos buscam o conforto e a agi-
lidada que o modelo oferece.
Agora, a Toyota do Brasil apos-
ta exatamente nessas qualida-
des para torná-lo um campeão
de vendas também em nosso
País.

0 BEST SELLER
ORIENTAL AGORA EM

DUAS NOVAS VERSÕES

Corolla WG, que custa entre
USS 36 mil e USS 37 mil

<SB> TOYOTA
GRUPO VEP.O»

Jei.; Cidade Nòya (021.).502v] 34^v BamjShopping.(Q2 1} 325?5508.
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Luxo e requinte marcam os veículos vindos da França.
Importadoras não escondem o desejo de dominar o mercado.

TIYOTk IMPORTA NUS IAS VERSÕES N COROLLA

Com o lançamento das versões Wagon e DX, a empresa pretende tornar o modelo um campeão de vendas também no Brasil |§J

Os mais

0 

jeito francês de ser é uma marca tam-
bém na indústria automotiva. Há luxo,
requinte e, claro, tecnologia nos veicu-

los importados vindos da terra do champa-
nhe. E foi pensando nos consumidores des-
se mercado em ascensão que desembarca-
ram Peugeot. Renault e Citroen.

A Peugeot está perfeitamente integra-
da ao estilo carioca. Lider entre os impor-
tados no Rio. a empresa não nega que ser
quinta colocada no país é pouco — e quer
mais. São novos modelos que aliam re-
quinte a avanços tecnológicos, sempre de
olho no usuário, muito receptivo.

A primeira francesa a chegar, a Citroen,
começou a comercializar seus produtos
já em 1991 — no ano passado fechou entre
as 12 maiores importadoras do país. O
pioneirismo ficou claro, até. na participa-
ção da empresa na fundação da Associação
Brasileira de Empresas Importadoras de
Veículos; Automotores.

E, se a propaganda è mesmo a alma do
negócio, a Renault conta com uma força
extra, vinda da Fórmula 1. Tal como as
Williams, que recebem seus motores e mos-
Iram reação naquela categoria, a fábrica
hoje já é a vice-campeã geral entre as
importadoras, e está crescendo.

lapses

D
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Dispondo já de
vários modelos
no mercado
brasileiro, como
o XM Turbo
Sensation, a
Citroen está
travando com a
Peugeot uma
briga acirrada
no segmento
dos importados
de pequeno e
médio portes

CITROEN

Xantia é o novo
xodó da marca
CONTANDO 

com a vantagem de já ser
uma marca relativamente conhecida
dos motoristas brasileiros, a Citroen

vem exibindo um bom fôlego comercial.
Ele é sustentado, principalmente, por três
modelos: o tradicional ZX Volcane, o ZX
Coupe e o Xantia. este o novo xodó da
fábrica.

Modelo da Citroen mais vendido no
Brasil, o ZX Volcane disputa um dos seto-
res mais concorridos no mercado nacional
de importados: o dos carros médios sofis-
ticados. Ele tem a seu favor um excelente
custo-beneficio.

Por aproximadamente USS 33 mil, o
carro vem com direção hidráulica progres-
siva e eixo direcional que permite estersa-

RENAULT

Bons negócios e espera
A 

Renault sente-se em casa no Brasil —
e o consumidor nacional sente que a
fábrica francesa è de casa ao ter que

esperar, em alguns casos, até 30 dias para
conseguir adquirir o seu veículo desejado.
Este é apenas um exemplo do sucesso que
a Renault está obtendo em território brasi-
leiro, graças, entre outros fatores, ao preço
competitivo, ao design e ao estilo e tecno-
logia de motores (equipa a Williams, na
Fórmula 1) que seus automóveis oferecem.

Com 29 revendas no país — outras três,
em Maceió, Cuiabá e Belo Horizonte estão
em fase de inauguração —,,a Renault vem
drôscerídtf rtiêS S mês. '©hSãò&PduloUefoi

mento das rodas traseiras em até três
graus. O Volcane está disponível nas ver-
soes automática e mecânica.

Semelhante ao Volcane, o modelo
Coupe (USS 37,8 mil) tem características
mais esportivas. Seu motor, de 16 válvu-
Ias, desenvolve 155 hp de potência e possi-
bilita uma máxima perto dos 220 km/h.

Lançado há pouco mais de um ano no
mercado internacional — e há pouco mais
de um mês no Rio —, o Xantia já acumula
23 prêmios no exterior. Reconhecimento
que, para os importadores, significam
perspectiva de êxito comercial no Brasil.

A maior novidade trazida pelo Xantia
é o sistema Hídracthe II, que ajusta a
suspensão ao tipo de terreno e de direção.

julho, foram emplacados 480 unidades
(acumulado de 2.753) e a previsão é de
bater a marca de 500 em agosto. O R-19.
em suas mais diversas versões, é o líder de
vendas.

Um mercado tão promissor, é claro, faz
surgir sonhos maiores, mais ambiciosos.
Assim, a Renault não nega a possibilidade
de produzir alguns carros no Brasil —já o
faz na Argentina —, para atender, tam-
bém. ao Mercosul. Hoje, vêm carros de
Córdoba (R-19 RN e RT, com componen-
tes franceses) e da França (Tvvingo, Lagu-

ibãéicÃtralvériõesIspoJtivífey.i I li li

"PEUGEOT AVEC PLAISIR"
No Transmotor os veículos Peugeot estão diferentes. Agora têm 6 rodas.

Duplo Prazer pelo mesmo preço. Na compra de qualquer
automóvel PEUGEOT na TRANSMOTOR, além dos preços

especiais, você ganha uma autêntica BICICLETA PEUGEOT
"Made in France", tipo Mountain-Bike, com 18 marchas

e 2 Anos de Garantia. Aproveite e venha logo adquirir
seu Peugeot Esta promoção é por tempo limitado.

PEUGEOT 306*̂*°
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E mais PEUGEOT 205, 405,605 e Pick-up Diesel

TRANSMOTOR
Experiência e Tradição, 40 anos de Aliança com a Marca do Leão

SHOW-ROOM E VENDAS:
Praia do Flamengo, 180-B - Tels.:205-1237 e 205-1176

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS ORIGINAIS:
Rua São Januário, 187 e 206 - Tels.: 589-3476 e 580-4934
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O modelo 405, com destaque para o conforto e a sofisticação, é um dos maiores sucessos de venda da Peugeot no Rio de Janeiro

Objetivo é ser o líder do mercado
A 

história da Peugeot no Brasil começou
em janeiro de 1992 e, de acordo com
seu diretor-presidente no país, Thierry

Peugeot, as intenções da fábrica francesa
são audaciosas: liderar o mercado na-
cional de veículos importados. "Temos tu-
do para dar certo: desde preços competiti-
vos até produtos de última geração. Hoje,
nossa prioridade é montar uma rede de
concessionárias a nível nacional para ava-
liar o potencial da marca no país. Para
isso. iniciamos nossa atuação aqui de for-
ma diferente das demais importadoras. A
maioria das outras fábricas nomeou uma
importadora. Nós montamos uma filial da
própria Peugeot", esclarece Thierry.

A presença de Thierry, por sinal, pode
ser considerada um dos alicerces dessa pio-
neira perspectiva de implantação da Peu-
geot. Com 36 anos, pós-graduação em
Administração de Negócios, esse francês
não esconde seu otimismo com o "merca-
do Brasil". "Já estamos com 47 concessio-
nárias em nossa rede e a intenção é chegar
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O prático modelo 306 é a novidade da fábrica francesa no mercado nacional

a 60 até o final do ano. O retorno que
temos tido pode ser considerado muito
bom. Hoje já somos a quinta colocada no
mercado de importados. É pouco. Pode-
mos e vamos crescer", avalia o superin-
tendente.

A quinta colocação, aliás, serve como
estímulo para a Peugeot, que fornece os

motores para a McLaren na Fórmula 1. "
Ainda vamos fazer um trabalho de di-
vulgação, mas já sentimos que há boa acei-
tação. No Rio, nossas concessionárias es-
tão indo muito bem. Somos os líderes entre
os importados. Além da presença da filial,
ajuda neste trabalho de penetração o fato

de estarmos associados a um grupo torte, o
Monteiro Aranha", explica Thierry.

Como o projeto de expansão inclui a
criação de outras 13 concessionárias até o
final do ano, a Peugeot tem um alvo certo
para atingir: São Paulo. "Estamos atrasa-
dos em São Paulo. Mas resolveremos esse
problema com novas concessionárias neste
mês de agosto (duas), e outras em setem-
bro e outubro", enfatiza Thierry.

Até o mês de junho a Peugeot colocou
cerca de 1.800 veículos no mercado brasi-
leiro. A intenção é chegar aos quatro mil
até o final do ano. Esta marca, se fo-
rem levados em conta os totais obtidos
pela concorrência em 1993 (quando a Peu-
geot comercializou apenas 1.654 unidades
no país), deixaria a marca francesa em
sexto lugar — a Lada, a Toyota e a Ford,
que estavam à frente no ano passado, não
vêm conseguindo repetir seu desempenho.
Para o Salão do Automóvel, em outubro,
virão duas novidades: a van 806 e o seda
605, com motor 2.0 de 16 válvulas.
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CHEGARAM

OSCAMPEÊES.

AGORA OS OUTROS CARROS

SÃO UMA PÁGINA VIRAGA.

Você quer um carro de passeio. Um carro de estrada. Um

carro confortável. O carro mais vendido nos EUA. Você

quer o Ford Taurus. Ou então você quer um carro de

estrada. De qualquer estrada. Um carro confortável. O

Station Wagon mais vendido nos EUA. Você quer o Ford

Explorer. Venha na Rivel Itaborai conhecer todos os

detalhes destes dois especialistas em vendas. Você vai ver

porque eles deixaram todos os carros para trás e agora vão

colocar uma volta em cima dos retardatários.

^ggjjlg
ALTA FIDELIDADE FORD
"747-6363
Estrada Amaral Peixoto, Km 2SJS (BR-101)
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Nem mesmo os altos preços atrapalham o sucesso das três
marcas alemães no Brasil.

Alemães travam duelo particular
As 

marcas alemãs travam uma
briga à parte. A Mercedes con-
ta com a tradição e o fato de

ser uma das marcas mais conheci-
das no país. A BMW se vale do
projeto moderno da série 3 (tem,
indiscutivelmente, um dos design
mais bonitos do mundo), que tor-
nou o 325i um dos importados mais
populares no país. E a Audi, que
chegou em abril por intermédio da

Senna Import, espera que a fama
de carro clássico difundida na Eu-
ropa se estenda logo ao Brasil.

Nesse duelo de titãs, a BMW
tem livrado certa frente, principal-
mente pelo sucesso obtido pelo 325
nos últimos dois anos. Para recupe-
rar terreno, a Mercedes lança a no-
va série C, cuja maior meta é tornar
seus produtos mais acessíveis (o

modelo mais barato se encontra em
torno de USS 50 mil).

Mas a BMW já sinaliza seu con-
tra-ataque, com a importação do
modelo Compact da série três. Ele
chega em outubro e, como o nome
sugere, apresenta um perfil com-
pacto. Custando cerca de USS 40
mil, ele será o BMW mais barato
no país.
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PONTIAC BONNEVILLE SE
US$ 49.000,00

BeLuxe
quality American cars

São Conrado Fashion Mall
todos os dias até 23 horas

domingos das 12 às 18 horas

lei,: 322-6368-Fax: 322-6568
BUICK REGAL GRAND LIMITED

US$ 49.000,00

DODGE GRAND CARAVAN
ÜS$ 49.700,00

GMC SONOMA EXT. CAB
US$ 37.000,00

DODGE RAM
US$41.800,00

Assistência Técnica: Rua do Chichorro, 23 - Tel.: 502-2245 Fax: 5022243

MERCEDES

Série C embala sonho
da quebra do recorde j
Embalada 

pelo sucesso da série C, que vendeu cerca de mil
unidades de setembro de 1993 a julho deste ano, a Mercê-
des-Benz acelera para quebrar seu recorde comercial no

Brasil. A marca alemã estima vender dois mil carros até o final
de 1994, batendo com sobras a marca
atingida em 1993 (850 carros).

A Mercedes atribiu boa parte desse
crescimento ao desempenho da série C
no Brasil. Com preços mais acessíveis
(USS 55 mil, em média) do que as ver-
soes tradicionais e alto nível de conforto
e segurança, seus modelos disputam
palmo-a-palmo o mercado nacional
com a série 3 da BMW e outros impor-
tados dessa categoria.

Os modelos C chegaram ao Brasil
para aproveitar o filão dos importados
médios, um dos segmentos que mais tem
evoluído. A estratégia da Mercedes é
oferecer um carro médio com certo lu-
xo, só que mais em conta do que os
representantes das séries E e F. Trata-se
da série popular da fábrica alemã, que,
pelo menos por enquanto, vem tendo
boa aceitação.

O êxito da série C corresponde às
expectativas da Mercedes de repetir no
Brasil a performance daquela série na
Alemanha, onde a C responde por 70%
das vendas (a E contribui com 20% e a
F, com 10%).

Na matriz, a previsão inicial era comer-
cializar 220 mil unidades por ano. Cálc ulo
logo ultrapassado. Para este ano, a estima-
tiva é de 310 mil veículos. No Brasil, a
Mercedes também aposta no aumento de
vendas. Em julho, 92 carros foram comer-
cializados em São Paulo, levando a Mer-
cedes à 12a posição do ranking de vendas
daquele estado.

Mas a série C não é o seu único trunfo.
Para manter as vendas aquecidas, a Mer-

cedes conta com os modelos convencionais, como a limusine, o
seda e o conversível. Fiéis à linha tradicional, seus pontos altos
são o conforto, o espaço interno e a dirigibilidade.

Despositando suas maiores esperanças no tempero entre a
tradição dos modelos antigos e a modernidade da série C, a
Mercedes espera estar em breve entre as cinco marcas mais
vendidas no Brasil.

Os sinais de progresso já são evidentes. Neste ano, a Mercedes
passou a contar com mais três revendas oficiais, na Bahia, Espírito
Santo e São Paulo, totalizando 17 em todo o país.

Os números apontam a fábrica alemã como uma das
marcas mais bem estruturadas e prósperas. Ela investiu cerca
de USS 3 milhões no pós-venda e conta com 30 mil itens de
reposição em estoque, o que representa, no total, aproxima-
damente USS 20 milhões.

A série E da
Mercedes-Benz
inclui o cupê,
a limusine, a
versão longa (de
seis portas), o
conversível, a'station wagon'
e seda
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Divulgação
Clássico
no estilo
exibido,
o Audi 80
é o modelo
de menor
custo em
sua linha,
apesar do
requinte

Divulgação
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Esportivo,
o Audi S2
apresenta
estilo
arrojado
e a
segurança
de toda
a linha
alemã

AUDI

O 'caçulinha'
não esconde o
seu otimismo
ELE 

é o caçula entre os três alemães de
luxo. Chegou ao Brasil há poucos
meses, mas esbanja confiança em um

futuro de sucesso, apesar da tradição de
BMW e da Mercedes. O Audi, trazido
pela Senna Import, está só começando a
ser conhecido no país. 

"Abrimos nossa
concessionária no Rio no final de julho e
em um dia vendemos três carros, o que è
muito bom", diz Jaroslav Sussland. dire-
tor de operações da Senna Import.

A marca já conta com 12 concessioná-
rias nomeadas, mas somente oito estão
em pleno funcionamento até agora.
"Nossa rede ainda está sendo estabeleci-
da, mas pretendemos ter 20 representan-
tes até o fim do ano", explica Sussland. A
meta é vender cerca de mil carros até o
final do ano. Em 95. o plano é aumentar
este número em 50%.

"Nossos produtos têm um público se-
lecionado. O modelo mais barato, o Audi
80, custa USS 43 mil. O mais caro. a
perua S4, vale USS 98 mil", afirma o
diretor, acrescentando que a marca Audi
está entre as que oferecem maiores indi-
ces de segurança aos usuários.

Apesar de a marca não ser tão conheci-
da no território nacional, a Audi ganhou
fama por ter sido trazida por Ayrton Sen-
na. "Nós brasileiros somos fã de Senna. Foi
ele quem obteve a representação da marca
para o Brasil e nós vamos procurar manter
seus ideais. Foi ele, pessoalmente, quem
supervisionou toda a fase de implantação
do produto"', lembra Sussland.

Divulgação
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405 CLI 94/94 13 unids 23.980 205 XSI C/AR 94/94 08 unids 16.980 \ p
405 SR11.8 94/94 06 unids 27.980 605 SLI 94/94 03 unids 37.900

405SRI2.0 94/94 04 unids 31.980 605 SRI 
, 

94/94 02 unids 39.900 Jl.
,n-c-r,nnkl^ J,oa ni -A ,7,on PICK-UPC/AR 94/95 10unids 19.42040, STI 2.0 MEC. 94/94 04 umds 37.790 p!CK.Up S/AR 94/95 08 unids 17.900 |
405 STI 2.0 AUTO 94/94 03 unids 38.880 205 CT| C0NV 94/94 01 unid 31 600 I
405 Ml 16 2.0 94/94 02 unids 44.900 205CIJÜQNV-93/94.01 unid 26.900 |l
405 BREAK 94/94 08 unids 37.500 ^^^^SSléÊ3^^^^^& Jl I
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Matriz: Av. Min. Ivan Lins, 304 - Barra da Tijuca
Tels.: Barra da Tijuca 493-9292 - Barra-free Shopping 325-1247 / 325-5691

EU Rio Sul 295-2 191 / 295-5845 ...'.).. HJ
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BMW

Objetivo é

conquistar os

mais 
jovens

INFORME PUBLICITÁRIO -_"—

Acreditando na retifica
Boa opção para quem quer gastar menos e ter um

motor novinho em folha

Recém-fabricado 

ou o velho fusquinha
78, com os faróis Faíá, não importa,
elo faz parte do sonho de consumo

da maioria. Fazendo jus à fama de segunda
família, o carro é um bem valorizado com
grandes vantagens, mas quando apresenta
problemas, pode apostar: traz dores de caçea
intermináveis e uma nítida sensação de vazio
no bolso.

Na busca da solução as hipóteses levantadas
pelos mecânicos aumentam o desespero dos
motoristas. Pode ser: um virabrequim desgasta-
do. a suspensão desalinhada, a caixa de mar-
chas, a homocinética... — defeitos que apenas
pelo nome já sugerem a idéia de "lá se vão
reais". Não se iludam, dependendo da oficina, a
troca de uma peça pode ser mais barata do
que uma simples regulagem.

Com tantas oficinas pela cidade e homens,
entendedores destas máquinas maravilhosas, é
preciso ter cuidado com as mecânicas de fun-
do de quintal que prometem milagres a um
preço que, de primeira, pode parecer atrativo,
mas depois pesa em triplo no bolso.

Quando o problema é o motor, a troca por
um novo, devido ao elevado preço, torna-se
Inviável e a retifica acaba sendo a melhor
solução. Feita por quem sabe, deixa o motor
novinho em folha, como garante o mecânico
Carlos Marciano dos Santos, de 59 anos, há -40
no ramo, mais conhecido como o "Bom de
motor" da Mopema Retifica de Motores, em
São Cristóvão.

Apontada em 9.1. pelos especialistas — em-
presas de locação de automóveis e os princi-
pais filias automobilísticos do país —. como a
melhor do setor, a Mopema, há -10 anos no
mercado; ganha a preferência por unanimida-
de. As 45 máquinas, incluindo a*> de retifica de

De costas: Carlos Mariano. o bom de motor
cilindro e eixo, não param de funcionar na
casa, sempre lotada.

Contrariando o ditado "quem não arrisca
não petisca" e diagnosticando, com antece-
dência, a provável dor de cabeça, quando o
assunto é carro vale o bom senso e a máxima
de quem já está há quatro décadas no ramo.
"O melhor negócio é procurar quem já tem
tradição. Porque peça velha e barata pode
significar prejuízo, enxaqueca e carro parado
por um bom tempo no "fundo do quintal",
conclui o "Bom dt_* motor".

MOPEMA RETÍFICA DE MOTORES, CAIXAS
DE MARCHA E MECÂNICA EM GERAL
Rua do Bonfim. 329 — São Cristóvão

tel: 580-2189/580-2339.

0 

segundo semestre de 1994 vai
marcar a entrada dos alemães
BMW em um mercado um

pouco menos elitizado no país. De
acordo com Tony Regino, diretor
comercial da Regino Import, o lan-
çamento do Compact, ao custo de
USS 39.500, pode mudar, levemen-
te, o perfil dos proprietários dos
luxuosos BMW. "Vamos 

passar a
atingir um público mais jovem com
o Compact, um carro menor e mais
barato", explica Tony.

Desde o início da década de 90,
quando assumiu as importações da
marca BMW, a Regino já comer-
cializou cerca de quatro mil carros."Este número tem aumentado gra-
dativamente. Até agora, o nosso
modelo mais barato era o 325, que
não custa menos do que USS 50
mil", conta. O objetivo da marca
no país é manter as características
de classe e luxo, mas aumentar um
pouco as vendas. "Com novos lan-
çamentos e com consórcios preten-
demos trazer nossos carros a níveis
um pouco mais baixos da pirâmi-
de", salienta Regino.

dos
modelos
da linha
3 da
BMW
influen-
cia até o
design
dos japo-
neses

Mas, se o Compact vem para ser
o modelo mais barato da marca
alemã no Brasil, a linha 7 será uma
novidade mais sofisticada. "Este

carro foi completamente modifica-
do em relação à sua versão ante-
rior. É um modelo grande, que vai
custar entre USS 115 mil e USS 130
mil. A reciclagem foi tão grande
que é como se transformasse um
Opala em um Omega".

Para Tony, a BMW só tem co-
mo rivais no mercado de importa-
dos o Audi e a Mercedes. "Mesmo

os topos de linha nacionais não
podem ser comparados à marca,
até porque os alemães são muito
mais caros". Segundo o diretor co-
mercial da Regino, os BMW têm
itens de conforto e, principalmente,
segurança, incomparáveis. "Air bag
duplo, ABS, tanques de gasolina
mais seguros, estrutura deformável.
Tudo isso faz os carros estarem à
frente. A linha 3, por exemplo, in-
fluencia até o design de carros japo-
neses", conclui.

Novidade
sofistica-
da, assim
éo
BMW da
linha 7,
que
sofreu
uma
enorme
recicla-

LSI
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NOVA 1CATAI BOTAFOGO

A beleza do 626, o luxo do 929,
«^fi5^8jgj|

Us36.500,

o arrojo do ^^^ÊÉÍf 626 V6' ^IBÈ^ - a sofis+icaÇao do MX5
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o espaço da MPV, o conforto do PROTEGE,^

Us48.700,

a segurança do B-2200, ......... M-*-i_y-"-^fSB^Siii^^T^ZtitS.

Us26.900,

e um atendimento

LT23.800, Us29.100,
Cobiof! simples Cobioe dupla

tao rápido f^^mjffcrT"'^^zi^ e ágil quanto o MX3.
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Us32.800,

LEASING EM 24 OU 36 MESES • FINANCIAMENTO EM ATÉ 12 MESES • ACEITAMOS CARTA DE CRÉDITO

GARANTIA DE 2 ANOS OU 50.000 Km • ACEITAMOS O SEU CARRO USADO NA TROCA POR UM MAZDA NOVO • REBOQUE GRATUITO NO RIO DE JANEIRO

DESCONTOÍM PECAS • ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 hs • MAIOR OFICINA MAZDA DO BRASIL • BREVE KATAI CARD

KATAI
REVENDEDORA
AUTOR I ZADA

Rua Arnaid o Quintela, 63 - Botafogo - Tel, (021) 541-2942 e 541-2798 • SHOW - ROOM: RIO SUL - 4= Piso - Gl - Tel, (0211) 295-4942, 295-4399 e 295-5149.
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O F/aí 7/po, que já vendeu mais de 26 mil unidades na versão 1.6, vem também nas versões 2.0 i.e. SLX, de quatro portas e mais sofisticadas

Fiat Tipo, o campeão de vendas
VERDADEIRO 

fenômeno mercadoló-
gico, o Fiat Tipo chegou, viu e venceu.
Assim pode ser definida a arrasadora

presença deste italiano no Brasil, desde que
iniciou sua investida no mercado nacional
de importados, a partir de outubro do ano
passado.

Líder absoluto do ranking, com mais de
26 mil unidades de sua versão 1.6 (duas e
quatro portas) comercializadas, o Fiat Ti-
po parece não descansar sobre os louros de
suas vitórias já obtidas.

Com uma arrr.a mais do que poderosa
nas mãos — o preço, afinal, o modelo
custa a partir de USS 17 mil —, a Fiat
parte, agora, para a conquista de mais
consumidores. Os quase cinco mil carros
vendidos no mis de junho (4,9 mil, para ser
mais preciso), da versão 1.6, fazem a mon-
tadora querer mais: para isso, está lançan-
do o 2.0i.e. SLX.

O novo Tipo, com injeção eletrônica
digital, mais luxo no acabamento e comer-
cializado apenas na versão quatro portas,
chega ao mercado com uma incumbência:
brigar para valer com o Monza (GM) e o
Logus (VW).

Para sair-se bem nesta disputa, a Fiat

Com interior mais
luxuoso, o modelo
SLX do Tipo tem
bancos em veludo
navalhado epainéis
das portas em
cinza mesclado

O volante, de quatro
raios em a]umín\p,

é o mesmo do modêio
1.6. Ele pode thr'a ir bag (opcionak

O painel indica lti
funções do veicula

traz o novo modelo de sua unidade de
produção em Cassino (Itália) e oferece as-
sistência técnica nas 400 concessionárias
espalhadas pelo país. Além disso, há o
serviço de plantão 24 horas de atendimen-
to — para defeitos de origem mecânica
e/ou elétrica que impeçam a remoção do
carro — e a garantia de 12 meses ou 50 mil
quilômetros.

O 2.0i.e. SLX mantém o design avança-
do já plenamente aceito pelo consumidor
brasileiro com uma lista de opcionais de
lazer inveja aos mais luxuosos importados:
freios ABS, ar-condicionado, alarme anti-
furto e o air bag (bolsa de ar que se infla e
protege o motorista em caso de colisões).
No item segurança, o Tipo 2.0 oferece,
também barras de reforço nas portas, para
uma melhor proteção em caso de choques
laterais.

O conforto é outro destaque na versão
2.0. Além do espaço interno, a Fiat resol-
veu investir no chamado acabam.ento._As-
sim, o tecido utilizado nos bancos é de
veludo navalhado, utilizando-se na costura
uma inovadora tecnologia que permite
perfeita'aderência entre os materiais e a
não-deformação do banco.

:
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t chato
ser o melhor
domina

CfllF GTL SÓ PRA VARIAR, ELEITO MAIS UMA VEZ fl MELHOR CARRO DO MIDfl EM SU CLASSE PELA REVISTA AUTO MOTOR ID SPORT
Grupo especial de consórcio para o GfllF GTl. Prazo de 18 meses e entrega garantida em 12 meses (1 por sorteio e 2 por lance).

Taxa de administração e fundo de reserva reduzidos.

<§> Ticmá 264-8000
Imports A GARANTIA DO SEU VOLKSWAGEN

Financiamento em até 24 meses - Leasing em 24 meses - Super valorização do seu usado - Aceitamos cartas de consórcio

» RFRTO DIARIAMENTE ATÉ 20:00 h s. PLANTÃO DE VENDAS: SÁBADO ATÉ 18:00 hs. D O M I N G_0 ATÉ 1 3. 00 hs
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Ainda 

que timidamente, as montadoras na-
cionais também colaboram para engordar
o cada vez mais competitivo mercado de

importados. Tipo e Alfa 164, Taurus e Expio-
rer. Golf e Calibra são os gringos trazidos por
Fiat, Ford. Volkswagen e General Motors, res-
pectivamente.

Com preço atraente para um carro de sua
categoria (cerca de USS 18 mil), o Tipo tem
enorme sucesso. Junto com o jipe Niva, da
Lada, ele é o importado mais vendido do pais, a
ponto de muitos se esquecerem de que trata-se
de um carro italiano.

Já seu compatriota Alfa 164 apresenta po-
pularidade bem menor, o que é compreensível:
o tradicional modelo da Fiat, que acaba de
receber novos contornos e outras pequenas mo-
dificações, atinge um público seleto, combinan-
do com o seu perfil luxuoso. Apostando na
fidelidade desses consumidores, a montadora
italiana continuará trazendo o Alfa 164 para o
Brasil, ainda que em remessas reduzidas.

Credenciado por sua performance nos Esta-
dos Unidos — carrega a fama de ter desbanca-
do concorrentes japoneses de peso e o status de
ler sido apontado como um dos melhores car-
ros de 1993 por revistas especializadas — o
Taurus ò a grande arma da Ford para brigar de
igual para igual com modelos asiáticos e ale-
màs. Como ele está há menos de quatro meses
no mercado brasileiro, ainda é cedo. segundo a
própria Ford. para fazer um prognóstico mais
preciso.

O Ford Explorer. que também vinha obten-
do certo sucesso no mercado americano, dispu-
ia o segmento dos utilitários modernos. Con-
corre, por exemplo, com o Toyota Hilux, o
Nissan Pathyfindcr e o Mitsubishi Pajero. Um
dos pontos a favor, pelo menos para seus im-
portadores, é a conhecida mecânica Ford.

A GM. que ultimamente vem adotando a
política que unificar seus modelos — isto é. não
restringir a produção de um carro específico a um
único país —. importa o Calibra. Embora esse
modelo corresponda até certo ponto ás expectati-
vas da montadora, é o Omega o principal repre-
sentante da GM do Brasil na disputa com os
importados. Apesar de o Omega carregar esse
cacife, não há. ao menos por enquanto, perspecti-
va de fabricação ou importação de sua segunda
linha, já em comercialização na Europa.

Para aproveitar o filão dos importados de
porte médio, um dos setores que mais progredi-
ram nos últimos tempos, a Volkswagen recorre
ao Golf. O carro lembra o Gol. embora tenha
tecnologia superior, sobretudo em termos de
segurança (as portas, por exemplo, são reforça-
das com barras paralelas).

Os importados éom jeito de Brasil
^J 'Divulgação
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O Alfa não obteve o sucesso do Tipo, mas continuará sendo importado pela Fiat, que confia na fidelidade
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O Go//! da Volkswagen, lembra um pouco o Gol. mas é muito mais evoluído em tecnologia e segurança

O Calibra é a arma
da GM, mas ainda

não 'decolou'
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1 Marcas já são bastante conhecidas e apreciadas pelo público brasileiro e
desde 1992 ocupam posições de destaque no mercado de importações

Japoneses continuam imbatíveis
Ninguém 

pode negar a força dos japone-
ses no mercado internacional automo-
bilístico. No Brasil, a situação não é

diferente: Honda, Mitsubishi, Toyota e
Mazda apresentaram de janeiro a junho
números bastante expressivos no ranking
de vendas da Associação Brasileira das
Empresas Importadoras de Veículos
(Abeiva).

Neste primeiro semestre, uma ótima
briga entre Honda e Mitsubishi está sendo
travada. Com 2.443 carros vendidos, a
Honda, por enquanto, está levando a me-
lhor. A Mistubishi havia comercializado
até junho 2.167, seguida da Toyota (1.714)
e da Suzuki (1.714). Toyota Corolla i exempj dosjapoi

Mas, neste quadro, marcas como Maz-
da e Subaru também estão bem representa-
das e já são bastante conhecidas do públi-
co. O caçula dos japoneses no Brasil é o
Daihatsu, que em seu primeiro momento
de atividades já conseguiu indice de 100
carros nas vendas por atacado.

Os números de vendas por atacado do
ano passado também mostram que os bra-
sileiros, assim como aconteceu com os
americanos, aprenderam a confiar nos ja-
poneses utilitários, esportivos ou de pas-
seio. Um bom exemplo disso: em 1993, a
Toyota conseguiu vender 5.229 carros no
atacado. Seu maior sucesso é o Corolla,
com preço abaixo dos seus concorrentes no
mesmo nível.

.^m.;,,,,.,^,,,,,, M_ ,,,,, , „,„_ ,,,,,.., ..i.,,, , :;.i-¦-¦".-'..- . .':'~..»'A

Não existem dois carros ^mw^ÊW mm ¦ ¦ v*V ¦ ¦ ¦esma placa.
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Esta por exemplo só
Honda Accord tem-

mmmm$ Xmmimwó Impoxtado do Ano no Brasil 94/SM5.

No mundo todo, o Accord é um exemplo de como um automóvel

ideal deve ser avançado tecnologicamente, seguro, confortável e

preparado para ser moderno por muitos e muitos anos.

Repare. Sempre que se realizam testes comparativos, o Accord

é a referência. E o Accord comprova suas qualidades. Aqui no Brasil

a história se repetiu. O Accord, em apenas 6 meses rodando pelas nossas ruas, foi eleito o

Carro Importado do Ano pela revista Autoesporte/Autoimports. Um prêmio que confirma

a aceitação do Accord pelo público e que compõe uma lista invejável de 11 prêmios já

conquistados, entre eles o Carro do Ano no Japão, o Importado do Ano nos Estados

Unidos. Accord, um automóvel que nasceu para vencer.

iRjJHOKTJDA ibi!i<tate

Belém- Motobel (091) 235-1033 - Belo Horizonte: Auto Japan (031) 296-4433 - Brasília: DF Veículos

(061) 361-3300 - Campinas (SP): Beni-Car (0192) 42-9345 - Cuiabá: Sankar (065) 627-2415- Curitiba:
Niponsul (041) 376-3050 - Recife: Autoline (081) 228-5600 - Ribeirão Preto (SP): Lago-San (016) 623-5523

Rio de Janeiro: Rio Japan (021) 541 -4999 - São Paulo: Daitan (011) 536-9966 - H Point (011) 853-1044
SP Japan (011) 280-2288- Sud Motor (011) 825-0511. Futuras instalações: Goiânia: Beta
Rio de Janeiro: Mirai Motors (021) 226-6056.

GARANTIA DE 2 ANOS OU 50.000 KM (Garantia válida apenas para os automóveis importados pela Honda e adquiridos nos Concessionários Autorizados Honda). Eslo veículo está em conformidade com o PROCONVE.
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SUBARU

ificuldades 'geram5 um sucesso
^aBWv' Divulgação

Adversidade e criatividade.
Da feliz combinação entre esses dois

componentes está sendo feita uma história
de sucesso que une os dois lados do mun-
do, via Subaru — a importadora que está
trazendo para o Brasil os veículos Impreza
e Legacy. E foi justamente o Legacy o
responsável por essa curiosa união.

A Fuji Heavy Industries Ltd. enfrenta-
va problemas financeiros e decidiu partir
para a briga. Seus engenheiros e projetistas
foram chamados para gerar um veículo
econômico — para a empresa e para o
consumidor —, sem que houvesse perda de
qualidade e tecnologia. E assim nasceu o
novo Legacy, com reaproveitamento de
60% dos componentes do antigo modelo.

Desde a chegada do Legacy no mercado
japonês, em novembro, a média de vendas
foi de 8.040 unidades, superando a previ-
são de 5.500 veículos. De janeiro a abril
deste ano, as vendas subiram ainda mais.
Um sucesso — que já está chegando ao
Brasil."Isso vai ser muito bom, afinal, temos
trabalhado basicamente com apenas um
modelo no mercado brasileiro. Agora, te-
mos o Impreza, com uma venda de 130
unidades/mês, com o novo Legacy, acredi-
to que poderemos chegar a 120 carros
desse modelo, elevando o Impreza a uns

¦•¦¦'' ':/--':-':- -' ' '¦•¦:¦ >.¦ '¦:¦'.-¦- '.-' •-' '.- ¦.¦''¦'•"'.':''¦' Í>yV\""
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Vendas do novo Legacy estão surpreendendo as mais otimistas previsões

150 (já vendeu 170). Estou certo de que
vamos crescer", explica Paulo Braga, ge-
rente de marketing da Subaru do Brasil.

Criatividade, por sinal, é algo que sem-
pre esteve presente na Subaru, ainda que,
em alguns casos, não sendo utilizada de
forma muito útil. No Brasil desde setem-
bro de 92, a marca das seis estrelas quis
aproveitar a grande rede da russa Lada, já
existente, para fixar melhor seus produtos."Foi uma infelicidade estratégica. Tenta-
mos associar Lada e Subaru em um mesmo
show-room e não .deu certo. Tivemos que
separar as operações para que a Subaru
crescesse", lembra Paulo Braga.

O crescimento veio. Primeiro com o
Impreza, um seda que conquistou recente-
mente o segundo lugar na eleição do Carro
Importado do Ano, transferindo-se depois
para o Legacy — forte candidato ao próxi-
mo título. Agora, com 25 revendedoras no
país, sendo apenas cinco na capital paulis-
ta, a idéia é ampliar a expansão da marca.

"Não temos intenção de concentrar
atuação em São Paulo. Estamos em busca
de mercados regionais, dai nossas conces-
sionárias no Rio, Porto Alegre, Goiânia e
Fortaleza. Nossa marca já é conhecida e é
importante que as pessoas conheçam nos-
sos produtos", exulta o gerente da Subaru.

OS IMPORTADOS INVEJAM SUA TECNOLOGIA E OS NACIONAIS 0 PREÇO. VJSm^JLmSSST

EXCEL Ls4p.
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Plantão sáb. até 18:00 hs e dom. até 16:00 hs.
A PARTIR DE: ¦

EXCEL L3p R$13.650
EXCEL Ls 4p R$ 13.990
EXCEL GLS 4p. (completo) R$ 17.900
ELANTRA GLS 4p R$ 24.980
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MIURA R!0; Av. Oíegário Saciei, 542 - PBX (021) 494-3866
FRACALANZA: R. Voluntários da Pátrias 449/Â»PABX (021) 286-2636
Minas gerais
BELO HORIZONTE: Av« Bernardo Monteiro, 1591 - PBX {031} 222=0303

IV. VALADARES: Av. Brasü, 3633 Tel.: (033) 221=7177

I Consumo: 17 Km por Litro
I Segurança contra roubo
I Seguro total, 50% menos que os nacionais
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MITSUBISHI

Conquista feita com diversificação
Divulgação

i «Affnr n Frú o PctratÁaia f".. - ' . ¦- 1 ' -• ' .• ' '• ' ' • . - >. ^¦' -•i postar na diversidade foi a estratégia
\ usada pela Mitsubishi para conquistar

II. o mercado brasileiro. Há cerca de três
anos atuando no país, a marca japonesa
parece estar seguindo o caminho certo.
Pela segunda vez, no mês de junho, foi a
campeã de vendas por atacado entre os
importados. Naquele mês foram comercia-
lizados 622 carros. "Contamos com várias
faixas de modelos, com qualidade diferen-
ciada. Em certos segmentos, como no caso
do Eclipse, não temos concorrentes", opi-
na Emilio Julianelli, vice-presidente para
assuntos institucionais da Mitsubishi Mo-
tors e presidente da Associação Brasileira
das Empresas Importadoras de Veículos
Automotores (ABEIVA).

Com o lançamento do novo Eclipse —
exibido no início do mês —, a marca pre-
tende expandir ainda mais sua atuação no
país. De acordo com Emilio, entre os japo-
neses os Mitsubishi estão na liderança. A
marca já conta até com uma montadora no
território brasileiro. Na Zona Franca de
Manaus são montadas atualmente 80 pica-
pes por mês. "O nosso objetivo é montar
180 L-200 mensalmente. Existe o interesse
em nos firmarmos no Brasil, mas tudo vai
depender do nível de estabilidade da eco-
nomia", afirma o presidente da ABEIVA.

.

Õnovol^^^l^^terevoiucionários conceitos de tecnologia para conquistar de vez O consumidor brasileiro
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Entrada R$ 22.000,
+ 6 iguais de R$ 4.840,
ou à vista c/ preço especial.
CHASSIS 9637

Irpo 2.0 l.e.
Entrada R$ 7.600, u
+ 6 iguais de R$ 3.895/
ou à vista c/ preço especial.
CHASSIS 8942

O lüaar
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do seu Fiat é aqui. RUA PACHECO leão, 56 jardim botânicoT1L.S 294»9$#e
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HONDA

Dedicação total para ficar no topo
Dizem 

que chegar ao topo é fácil, difi-
cil é manter-se nele. É pensando em
contrariar essa afirmação que a

Honda está disposta a encarar o mercado
tle importados do Brasil. Depois de con-
quistar o título de "Importado do Ano"
com o Accord e liderar o ranking de
vendas entre as importadoras — se forem
consideradas as montadoras nacionais,
perde apenas para a Fiat —, a fábrica
japonesa promete e quer mais.

"Já estamos operando com 13 conces-
sionárias no país e em setembro vamos
ampliar ainda mais a nossa rede. Fomos
muito bem recebidos aqui desde a nossa
chegada, em 92. No ano passado, por
exemplo, esperávamos vender duas mil

E unidades e batemos os quatro mil veícu-
los negociados. Para este ano queremos
sete mil", exulta Carlos Weiss, gerente da
área de importação.

Para atender sonhos tão ambiciosos, a
Honda está trazendo carros de três fren-
tes: Estados Unidos (o campeão Accord e
o Civic), Canadá e, é claro, Japão. "O

mercado parece ter tomado corpo defini-
tivamente. O número de modelos à dispo-
sição do consumidor cresceu muito e o
prêmio do Accord acaba valendo muito
vímbém como marketing. Ano passado,
o Civic perdeu para o BMW 325. Até o
consumidor sai ganhando com isso", ex-
plica Weiss.
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Eleito 6 Importado do Ano, o"Accord è uma das armas da Honda para liderar o mercado no Brasil

ECLIPSE

Novo design e ainda mais moderno
. . • w. Divulgação a nrencimacão com o meio ambiente é

0 

destaque das 52 concessionárias Mit-
subishi no Brasil até hoje é a picape
L-200, seu primeiro importado.

Atualmente são oito modelos da marca à
disposição no mercado e outro sucesso é
o jipe Pajero. A rede de revendedoras,
porém, está pronta para receber um novo
produto que promete agitar o mercado: a
versão 95 do Eclipse GS Turbo, lançado
simultaneamente nos Estados Unidos.
Produzido em Illinois, o esportivo custa-
rá RS 48.800 e o objetivo é repetir o
sucesso dos modelos anteriores.

O novo Eclipse foi totalmente redese-
nhado e ganhou um design agressivo e
ainda mais moderno. Potência também é
um dos fortes deste japonês, que conta
com motor de 2 litros, duplo comando de
válvulas no cabeçote, quatro válvulas por
cilindro, turbocompressor e intercooler.
O câmbio também recebeu aprimoramen-
tos importantes. O espaço entre os enga-
tes, por exemplo, foi diminuído para au-
mentar a precisão nas trocas. Asno^3a93csdedãiffido novo Mitsubishi Eclipse começam já no interior

A preocupação com o meio ambiente é
outro destaque. O ar condicionado usa o
líquido refrigerante R-134a, isento de cio-
rofluorcarboneto e inofensivo à camada
de ozônio. Além disso, todos os compo-
nentes com mais de lOOg são feitos de
plástico e podem ser reaproveitados.

Por ser um carro muito veloz, o Mit-
subishi Eclipse tem a parte de segurança
muito valorizada. Com boas acelerações
e retomadas de velocidade, favorecendo
ultrapassagens, ele conta com aderência
de pneus acima da média, freio a disco
nas quatro rodas. Na linha 95, há ainda o
ABS e o air bag.

Apesar de contar com preços bastante
competitivos entre importados e topos de
linha nacionais, a Mitsubishi atinge um
público mais selecionado. "O nosso carro
mais barato é o Lancer com câmbio me-
cânico, mas custa USS 28 mil. Os preços
acabam selecionando o público", diz
Emilio Julianelli, vice-presidente para as-
suntos institucionais da Mitsubishi no
Brasil.
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ROYALE GL/GHIA
MAIS QUE UM CARRO

VERONA LX/GLX/GHIA
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NA IGUAVE VOCE
ENCONTRA

„. TODA LINHA FORD™ 
NAS MELHORES

CONDIÇÕES DO MERCADO.
Linha Ford Okm é na Iguave. A

sua distrihuidora Fora cie veículos
leves e pesados que orerece:
•Condições especiais p/trotistas
•Financiamento em até 36 meses

para pessoas tísicas e jurídicas
•Usados selecionados, revisados

com garantia
•Toda linha SR: Pampa C/D, XK,

XK Turho e Country

Tudo isso nas duas grandes lojas
em Nova Iguaçu.

VERSAILLES
ESTLO E PERSONALIDADE

h^
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SR-XK
SR TURBO
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O MELHOR CUSTO BENEFICIO

FORD CARGO
TECNOLOGIA DA CARGÍ
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. CHASSIS
P/ ÔNIBUS B1618

O CHASSIS QUE VOCÊ ESPERAVA

Não compre < )sem nos consultar.

Iguave Veículos Ltda.
A melhor marca do seu Ford.

Divisão Ônibus / Caminhões
Av. Cario. Marques Rollo. 9S1 - Nova Ifluaçu. -Q_j|_metros de Liderança
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SUZUKI
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no Brasil, o S^m vem em cinco versões. Na de quatro portas, o visual clássico contrasta com a esportmdade do motor.

Veículos compactos e econômicos
A 

Suzuki Motor Corporation produz
seus veículos em seis fábricas espalha-
das pelo mundo. Além do Japão, está

presente na Hungria, Espanha, Canadá,
Paquistão e índia. De sua produção de 1,5
milhão de carros anuais, 50% são destina-
dos à exportação para 125 países — tudo
isso faz da empresa a quarta maior monta-
dora na terra do sol nascente. Daí, sua
chegada ao Brasil após a abertura dos por-
tos não pode ser considerado um fato sur-
preendente.

Assim, a Suzuki do Brasil já trouxe para
o país, em três anos de atuação, mais de
5.500 veículos, despejando nas ruas mais de
4.600 deles. Orgulhosamente a empresa
afirma deter o primeiro lugar do ranking de
automóveis importados com preço inferior
à USS 30 mil e jipes, distribuídos por uma

rede que já tem 42 concessionárias. A evo-
lução tem sido constante: de 326 unidades
em 91, a Suzuki pretende fechar 94 com
cinco mil carros comercializados.

Sem estar vinculada a grandes grupos
empresariais, a Suzuki é reconhecida como
a empresa de menor custo de fabricação
entre as montadoras japonesas — e tem sua
produção voltada para veículos compactos
e econômicos.

De olho no mercado emergente, a em-
presa está lançando o Vitara Limited Series,
derivado do Vitara Metal Top e Canvas
Top. "Estudamos a forma ideal para colo-
car à disposição do consumidor um veículo
diferente. Concluímos que se limitássemos a
quantidade, alguns consumidores poderiam
possuir um importado diferenciado", expli--
ca Paulo Mangabeira, presidente da Suzuki
do Brasil.

<¦' ,?'.*™..&íf^ >y uimnWtíMWlHM'i' 'i i 
'Wi" ' ' '" M

¦ÍjbbbbbS^^^^bbbbb»^^^^^j^bbbbbbi^^ ^'^^É'^ ^S»^' : ^^^

^¦|g!!J5^WH!BRH|H^pBK£^

^^^^^^"Bbbb^bbE; ' ''ii «^'í''9r^_ii—-bbbI bbb %C^ Wm * bT** ¦^-..•Jí^^.y^. -ã^T^^"*' * ¦¦nftiÉIBlfiii iT^^^ BBBBBBrfllBtf^^BBBBBB — flBBBaflta * m

O Corolla 'station-wagon' vem nas versões mecânica e automática

.0E«e MP0RTAÇÃ0 e DISTRIBUIÇÃO.
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$ SUZUKI)
PREÇO:

US$12.500
TODOS OS MODELOS
SUZUKI

PRONTA
ENTREGA

(ruaRUA BARA0 DE MESQUITA,146 • A 234-3967 / 234-6198 TIJUCA

TOYOTA

Sempre uma novidade
A 

Toyota iniriou suas vendas no Brasil
em outubro de 1992 com os modelos
Corolla, Camry e Hilux, e, desde então,

não parou de crescer. As 920 unidades co-
mercializadas naquele ano transformaram-se
em mais de cinco mil em 1993 — total
que deve se repetir em 94, com previsão de
aumento para 95.

Para atender ao exigente mercado, as novi-
dades se sucederam nestes quase três anos. Em
outubro de 93, brilhou o Previa; no mês se-
guinte, o Paseo. Este ano, as mais recentes
novidades são os Corolla DX e Wagon, em
julho.

Daihatsu — Sexta maior indústria au-

tomobilística do Japão, a Daihatsu foi a
penúltima marca japonesa a mudar-se para
o Brasil, em maio deste ano. Com importa-
ção inicial prevista de 100 unidades, de três
modelos — o seda compacto Applause; o
pequenino Charade e o jipe Feroza —, para
comercialização em uma rede de 20 conces-
sionárias, a Daihatsu chega disposta a con-
correr com seus primos japoneses. O Feroza,
por exemplo, briga diretamente com os Su-
zuki Vitara; o Charade encara o Swift e o
Peugeot 205, com custo entre USS 19 mil e
USS 27 mil — mas a versão 1.0 está para
chegar, com custo bem menor: a partir de
USS 15 mil.
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No perfil moderno
do Mazda Protégé
destaque para a
frente atilada

¦»T o Brasil desde maio de 1992, a
\ Mazda estima fechar este ano
ll com 25 revendas no país e
1.500 veículos vendidos. A Proven-
da, importadora oficial da marca
japonesa no Brasil, sonha alto: co-
mercializar 5.000 carros em 1995.

Para alcançar esse objetivo, a
Mazda aposta na variedade de seus
modelos (mais de dez) e na garantia
de dois anos, ou 50 mil quilôme-
tros, dada pela fábrica.

Sua principal arma para partici-
par de uma parcela cada vez maior
do mercado de importados é o Pro-
tégé, um cupê com estilo avançado
que corresponde às últimas tendên-
cias de design (forma de cunha, com
traseira arredondada e frente afila-
da).

A responsabilidade do Protégé é
dividida, ainda que em escala me-
nor. com o 929 e o 626. A versão

esportiva deste (GT) concorre com
modelos de passeio esportivos, co-
mo o BMW 318 e 325.

Em termos tecnológicos, a Maz-
da vem contribuindo com dispositi-
vos — sobretudo no Protégé e no
929 — que minimizam os níveis de
emissão de gases poluentes pelo es-
capamento. Para se ter idéia, o 929
emite 0,613 grama de monóxido de
carbono por quilômetros (a lei
atual permite o máximo de 2,4 gra-
mas).

A segurança é outro ponto forte
dos modelos da Mazda. O Comitê
de Desenvolvimento de Segurança
da fábrica japonesa possui um dos
mais modernos sistemas de análise
de colisões, que serve de base para
o aperfeiçoamento de freios ABS e
air bag, equipamentos de série dos
carros da Mazda.

GolfGTI.

0 único importado

que já 
vem equipado

com mordomia.

Ss você ainda não conhece o Golf G11, ligue para a Auto Modelo. Você vai conhecer o carro
mais vendido na Europa e mais algumas mordomias que só a Auto Modelo oferece. Por exemplo: uma

equipe de vendedores qualificados que levam o carro até a sua casa ou local de trabalho para você fazer
um teste drive. Gostou, levou: em 6 X iguais ou 24 X reajustadas pela TR. Ligue. E experimente.

Auto Modelo i|^u*0"Fone
Rua Haddock Lobo, 40 - Estácio „ nn

Td.: 293-1212 293-0947

MAZDA

A meta é vender cinco mil carros

tm

Warn
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Se voce ainda nao conhece o Golf GTI. ligue para a Auto Modelo. Voce vai conhecer o carro (i^i) K^fgg
Mm majs ven(jido na Europa e mais algumas mordomias que so a Auto Modelo oferece. Por exemplo: uma [ ?vT ,f j
BH equipe de vendedores qualificados que levam o carro ate a sua casa ou local de trabalho para voce fazer £33 Rua Haddock Lobo, 40 - Estacio QflO nfl/H

um teste driv8. Gostou, levou: em 6 X iguais ou 24 X reajustadas pela TR. Ligue. E experimente. Tel..-293-1212 ZUj-lm/

®



HEEEEj Se as vendas forem boas, a Chrysler ate
j admite voltar a montar seus carros por aqui.

Divulgapao
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Langado em fevereiro na matriz, o Neon esia chegando no primeiro lote da Chrysler e teve participa^ao de Emerson Fittipaldi em seu 'nascimento'

Divulgação

Lançado em fevereiro na matriz, o Neon está chegando no primeiro lote da Chrysler e teve participação de Emerson Fittipaldi em seu 'nascimento

2g JORNAL DO BRASIL o 11 DE AGOSTO DE 1994 CARRO 
E MOTO

Se as vendas forem boas, a Chrysler até
admite voltar a montar seus carros por aqui.

Divulgapao|

OesportivoNeoa chegara com pregosentreUSS 30 mil e USS 36 mil

[¦TUDO 

EM 3x SEM JUROS, OU CARTAO^

NA MAIOR VARIED ADE EM ACESSORIOS DO RJ. ^blaupunk?™ H
¦ AR CONDICIONADO I ALARMES I B^rf9f'"°S VIDROS ELETflICO e==^S Miuuiimiu H

Venda - Instalagao I E TRANCAS I TODA LINHA CAPOTAS (todas) E sir Ford M
Manutenqao - Carga de gas t ¦  H

/ RUA HADDOCK LOBO, 191 / R S. LUIZ GONZAGA, 1173 / CAMPO DE SAO CRIST6VA0,40 /HBM H / TUUCA® 293*396 / S.CRISTOVAO ® 589-2887-./ S.CRIST6VA0® 580-1998 / ¦
PEQAS E ACESSORIOS 1 

O esportivo Neon chegará com preçósentrê ÜSS 30 mil e USS 36 mil

TUDO EM 3x SEM JUROS, OU CARTÃO

NA MAIOR VARIEDADE EM ACESSÓRIOS DO RJ.

AR CONDICIONADO
Venda - Instalaçao

Manutençao - Carga d

ALARMES
iTRANCAS

e gas

B AG AG El ROS
(originais)

TODA LINHA
VIDROS ELÉTRICO
CAPOTAS (todas)

RADIO - T. FITAS - CO PLAYER
•BLAUPUNKT

PEÇAS E ACESSÓRIOS
RUA HADDOCK LOBO, 191

TMUCA <S 293-6396
R.S. LUIZ GONZAGA, 1173 /
S-CRISTÓVÃO © 589-2887 /

CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO, 40
S.CRISTÓVÃ0 G£ 580-1998

CONDIÇOES ESPECIAIS P/ REVENDEDORES - DEPT° PE ATACADO (Q21) 35Q-4944

Chrysler 
quer 

retomar o mercado
"*¦ Divulgação

t onge do Brasil desde 1980, quando
| foi absorvida pela Volkswagen, a
JJ Chrysler promete retomar o mercado
nacional a partir deste mês, com a irn-
portação de um primeiro lote de 400
veículos do sedã de grande porte Vision,
da minivan Caravan e do esportivo
Neon.

Os últimos modelos da montadora
brasileira foram o Dodge Dart, o Mag-
num, o Le Baron — sucesso de vendas
entre os empresários, mas prejudicados
pelo consumo em uma época onde muito
se falava em economia de combustível —
e o pequenino e esportivo Polara.

O principal obstáculo para a volta da
Chrysler ao país foi resolvido em um
acordo sigiloso com a Autolatina (VW e
Ford) para a utilização da marca Jeep no
Brasil.

Há algum tempo, tanto a Autolatina
quanto a Chrysler brigavam pela utiliza-
ção do nome. Acertada a questão, já no

Salão do Automóvel de outubro serão
exibidos os primeiros modelos do Che-
rokee e do Grand Cherokee.

De acordo com a empresa responsá-
vel pela importação dos modelos Chrys-
ler, se os carros forem bem aceitos pelo
público há até a possibilidade de serem
montados por aqui, a partir de janeiro
de 1995.

Terceira montadora dos Estados Uni-
dos, atrás da GM e da Ford, a Chrysler
está trazendo para o Brasil, entre outros,
o modelo Neon, com preços que variam
dos USS 30 mil a USS 36 mil, lançado
em fevereiro na matriz. Com um detalhe:
a participação brasileira no Neon vem
desde o seu nascimento, afinal, a sintonia
fina de sua suspensão foi feita pelo bi-
campeão mundial de Fórmula l e cam-
peão da F Indy Emerson Fittipaldi, ga-
roto-propaganda e consultor da empresa
norte-americana.

El
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*m&a^#khe
A sua concessionária Renault da Barra.

Neste caderno
estão os melhores
carros do mundo.

J__^_W_______^_^_à_j_^_^_m_iÊ_1_^_^_m^^^_^^^_*W

NEVADA TXE - 7 Lugares TWINGO RENAULT 19 - 2 e 4 portas

E neste anúncio,
estão os melhores

carros deste caderno.
A beleza das formas, a potência do motor, o conforto, a
segurança e tudo mais que você não pode ver neste anúncio,
você pode sentir fazendo uma visita à La Barre. Todos os

RFiJaITIT m°delos Renault à sua disposição pelos melhores preços.
a vida em movimento venna conxerir.

La Barre: Av. das Américas, 1.800 - Tel: 439-3033
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MOTOS

Crescem as opções em duas rodas
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>f1"b/j? guidom baixo c carcnagem lateral, a BMW K-1100 RS apresenta perfil das motos 'streef

Carro popular.
Sem filas e sem ágio.

i

Assistência técnica permanente - Oficina própria - Leasing cm até 36 meses - Entrega imediata

Aceitamos seu usado na troca por um OKm

2
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50.000 Km
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TEST-DRIVE
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Os amantes de moto não têm do que se queixar. Após a
calmaria dos anos 80. o número de modelos importados já
ultrapassa a casa dos 30 — marca registrada pela última vez
em 1976. Só a Yamaha traz do Japão oito motos e dois
scooters (Jog 50 e Axis 90). inaugurando a comercialização
destes herdeiros da lambreta no Brasil.""Hoje a quantidade de motos importadas já satisfaz sua
demanda especifica. Muitos modelos se eqüivalem. Quem
ganha com isso é o consumidor, que pode escolher a marca de
sua preferência", observa Eric Illner, presidente da Associação
Regional das Concessionárias Yamaha.

As motos importadas se dividem em categorias básicas.
A trciil reúne, entre outras, a XT 600 E e a XTZ 750

(Yamaha), a lntru-
der (Suzuki), a KLX
200 Rea KLX 650 R
(Kawasaki) e a R
1100 GS (BMW). Os

.^_^_ preços variam, em
¦ 1_H____H_í ??.. geral, de USS 8 mil a

USS 12 mil. com ex-
ceção da moto ale-
rriã, que sai por USS
24 mil.""Mas. pela pri-

meira vez a BMW está trazendo uma moto mais
acessível, o que colabora para aquecer o mercado",
salienta Márcio Kastrup, gerente da concessionária
Motor Haus, referindo-se à F 650 (USS 14 mil).
Assim como a Yamaha TDM 850 — que introduziu
o conceito gênesis de motorização (cinco vávulas
por cilindro) — a F 650 pertence á categoria on-off-
road (uso misto);

A BMW tem mais dois representantes de duas
rodas nu Brasil: R 1100 RS (USS 25 mil), com motor
boxer dois cilindros, e K 1100 RS (USS 27,9 mil), ambas
street esportivas. "São motos para um público específico,
amante da marca BMW", comenta Márcio.

A categoria estrada/esportiva abranae também as FZR
600 e 1000 (Yamaha), as CBR 600 e 1000 (Honda), as Ninja
ZX-7. ZX-9 e ZX-11 (Kawasaki), além das GSX 750 e 1100
(Suzuki), que se aproximam do estilo rácing. A grandesensação riiçing vem sendo a ZX-9, que tem praticamente o
mesmo perfil das motos de competição.

Na categoria chopper, estilo celebrizado pela americana
Harley-Davidson. a variedade também é grande. A disputa
fica entre as Kawasaki Vulcan (500, 750 ei500), as Yamaha
Virago (535 e 1100) e V Max e as Honda Shadow. estas
importadas apenas por agências independentes.

O aumento do número de motos estrangeiras teve o mérito
de revalorizar esse tipo de motocicleta, muito popular nos
anos 70. Mas a nova geração chopper aproveita apenas o
visual de suas ancestrais (garfo longo, guidom alto. banco
reto): a tecnologia recorre a conceitos e configurações avança-
das. Em média, seus preços oscilam entre USS 10 mil e USS 17
mil. dependendo do modelo e da motorização,.^

Koreauto
A caoa do Tigre

Av. Suburbana, 8424. Piedade. Fa_t 592-44fi5
S 593^t005 e 592-7374

ÍE43^S_233>
«325-1176 «542-8198

ridtsul

^^¦yy .-tm.J^XÍÊfa^""^Bfife"fi i __S^nWrg*';" • i :': 3__™ w*P^Wj^___tf.'

-¦ ir1^"~^Et^r7-&y?-•x-^pr™5^»*^??*?» %i ^*** ¦¦-•"•:

¦• 

-.-' ¦

Importada desde abril, a K-1100 vem com ABS
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SELF
SELF HONDA

BMW
SELF NISSAN
SELF MAZDA

SELF PEUGEO
SELF CITROEN

SELF MITSUBIS
SELF SUZUKI

SELF RENAULT
CHEGOU A PRIMEIRA REVENDA ESPECIALIZADA

DE CARROS USADOS IMPORTADOS DO RIO. E ÚNICA.

Se você está sonhando em comprar um carro importado usado, está na hora de acordar.
Na Sei/Car você encontra as melhores marcas com alguns zeros a menos.

Tudo isso com o "Sei/'Service": um atendimento de primeiro mundo, com garantia de fábrica,
superavaliação do seu carro usado, leasing e financiamento.

«H

¦^K^t.
Av. Armando Lombardi, Barra-421 -Tel.: 494-2500 •¦-z-s
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H fflBM Há 17 anos no Brasil, a marca sueca passou a investir nos automóveis
para toda a família e acredita no sucesso, sem ter medo dos japoneses

Volvo: muito além dos caminhões
^*"^ Divulgação

Participar 

do mercado de automóveis
importados no Brasil foi um "passo

natural" para a Volvo. Esta pelo me-
nos é a opinião de Salvador Porres, diretor
superintendente da Volvo Car do Brasil.
"A Volvo já está no país há 17 anos como
nome, fabricando ônibus e caminhões. As-
sim, quando se abriu a possibilidade da
importação de veículos de passeio, houve
uma seqüência natural e lógica de nossa
participação", salienta Salvador.

Para demonstrar a naturalidade da deci-
são de entrar no mercado brasileiro, a

-importação é feita por uma filial direta-
mente ligada à Suécia. "No início, com o
ex-presidente Fernando Collor, houve
realmente o receio de o mercado ser aberto
e fechar novamente. Resolvemos acreditar
que a abertura seria definitiva e, agora,
fechar outra vez seria um retrocesso", ava-
lia.

A concorrência com os japoneses, os
maiores fantas»ias do setor de importados,
não assusta a Volvo, ao contrário. "Os

japoneses não concorrem no segmento de
luxo. As pessoas estão preparadas para
pagar mais por um carro de origem euro-
péia. O consumidor não deixa de comprar
um Volvo, um BMW, uma Mercedes, para
adquirir um carro japonês acima de USS
45 mil", explica o superintendente da Vol-
vo Car do Brasil.

Apontado como um dos carros mais
seguros do mundo, a linha Volvo ostenta,
também, o status de "carro familiar" — ao
contrário de outras marcas que investem
pesado para passar a imagem de esporti-
vos, passeio ou "carro de status". "Um

Carro Volvo é um automóvel para pessoas
inteligentes... É um veículo durável, que
atende aos desejos de vários segmentos de
consumidores que sabem que, em 20 anos,
terão um Volvo nas mãos. É, resumindo,

-_ •¦*••¦¦¦ ;,/l.||^ai_iÍ:V^'i,-'':-'-''"f'-'-^
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um veículo para dar prazer a quem o pos-
sui", comemora Salvador.

Para mostrar que não está mesmo para
brincadeiras, a Volvo prepara para novem-
bro a comercialização de seu novo modelo
960 — lançado há pouco nos Estados Uni-
dos. Redesenhado, o veículo vem com no-
va frente, grade mais estreita e as mesmas

características de alto luxo, apesar de eus-
tar USS 4 mil a menos que o antigo: agora,
o consumidor pagará USS 78 mil pelo 960,
contra USS 82 mil que pagava antes. Dois
carros já estarão em exibição no Salão do
Automóvel de outubro.

A Volvo possui, hoje, seis concessioná-
rias no país, ocupando a 21a posição (até

junho) do mercado de importados — isso
sem atuar no interior paulista e nas regiões
Norte e Nordeste. A idéia é abrir pelo
menos mais duas lojas até o final do ano
onde o campo continua inexplorado. For-
taleza e Recife são as maiores opções de
investimento da sueca em sua expansão
nacional.
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I Funcionamos: 2a a 6a - 8:30 às 22:OOhs / Sábado - 8:30 às 19:30hs / Domingo: 9:30 às-. 3:00hs

"Completão"
16 V * Ar condicionado * Freios ABS

* Piloto Automático * Air Bag
* Rádio toca-fitas * Cinto Automático

NISSAN FREEWAY MOTORS
Av. das Américas, 2000 - Barra

Tels.: (021)439-1743 / 439-3529 / 439-4576
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Vencer o preconceito é um dos objetivos das
importadoras dos carros coreanos.

Preço é maior arma dos coreanos
Carlos Goldqrub — 28/07/94

Aliar 

bons preços ao status de possuir
um carro importado é a grande arma
das marcas coreanas. Muitas vezes

preteridos ao serem comparados a seus
primos japoneses, os modelos trazidos da
Coréia estão pouco a pouco conquistando
seu espaço no mercado nacional. Para Di-
no Arrigone, superintendente da Kia Mo-
tors, o preconceito contra os coreanos ain-
da existe no país. "Ainda há uma resistên-
cia, mas ela é infundada. Tem gente que
ainda acha que os carros são de plástico,
descartáveis. Mas, muitos carros america-
nos e japoneses são montados na Coréia",
explica.

Na opinião de Hudson Armênio Lopes,
diretor-técnico da Ásia Motors, no Brasil
não existe mais qualquer desconfiança em
relação às marcas da Coréia. "Isso já aca-
bou. Afinal, os nossos carros são feitos em
parceria tecnológica e econômica com fa-
bricantes japoneses e americanos", ressalta
Hudson. Ele explica que os preços forte-
mente competitivos em relação à marcas de
outros países não são frutos de "um mila-
gre". "O Japão é uma potência tecnológi-
ca, mas a mão de obra é muito difícil e
muito cara lá. Além disso, eles sofrem com
a falta de espaço", explica o diretor da
Ásia Motors. Segundo Hudson, esses pro-
blemas são bem menos graves na Coréia."O país surgiu como uma opção fácil,
sendo vizinho dos japoneses", completa.

Os coreanos, no entanto, acabam sendo
mais fortes em uma faixa diferente da
maior parte dos importados. "Eles estão
localizados na linha do Logus, do Monza
etc. Não chegam a brigar pelo espaço com
um topo de linha nacional, até por ter o
preço mais baixo", conclui Arrigone, da
Kia Motors.
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Com o sucesso alcançado pelo seu primeiro importado, o Espero, a Daewoo já pensa trazer outro modelo

DAEWOO

Espero supera expectativas iniciais
CAÇULA 

das marcas coreanas no Brasil
— chegou em meados de abril deste
ano —, a Daewoo não faz por menos.

Estima comercializar cerca de 2.500 carros
até abril de 1995. Meta que pretende alcan-
çar a partir do sucesso de um único mode-
lo, o Espero, que tem vendido aproxima-
damente 115 unidades por mês.

Daniel Buteler, diretor da Daewoo/DM
Motors do Brasil, admite que essa média
vem superando as expectativas iniciais. E
adianta que "se continuar assim, a empresa
deve trazer, em outubro próximo, mais um
modelo, provavelmente o Prince".

Ainda que cheguem outros modelos, o

Espero manterá a condição de grande
trunfo da marca coreana no país. Trata-se
do às que a Daewoo tira de sua manga
para bater — ou pelo menos tentar — os
importados de porte médio e, sobretudo,
lops nacionais como Versailles, Santana e
Tempra. Nesse aspecto, a Daewoo não
esconde o jogo: reconhece abertamente que
o Espero veio para brigar com os carros
brasileiros de ponta. A versão básica sai
por USS 25 mil e, a top, por USS 32 mil,
sendo que ambas têm motor GM (2.0, o
mesmo do Monza) e design da casa italiana
de Bertone.

Para levar a melhor no confronto com

os nacionais, a DM Motors recorre à velha
promoção "satisfação garantida ou seu di,-
nheiro de volta". Ao fechar o contrato de
compra, o proprietário assina um termo
segundo o qual a empresa se compromete a
devolver o dinheiro referente ao valor do
carro Okm (segundo o câmbio do dia da
devolução) até o prazo de um mês ou mil
quilômetros rodados se o comprador esti-
ver insatisfeito com o veículo."O comprador insatisfeito não precisa
se justificar. Basta solicitar a devolução do
dinheiro", garante Daniel, ressalvando: "É,.
lógico que esse trato deixa de valer se o
carro a ser devolvido estiver com grandes
avarias".
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egandoão Brasil —

MOTORCARS

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

^w CHi

INFORMAÇÕES E RESERVAS

FONES:

493.0602 ¦ 493-9277 ¦ 493-7391
FAX 493-4239

Av. Érico Veríssimo, 565
Barra dàTijuca - Rio de janeiro - RJ
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A S donos de carros Hyundai nao preci- diretor da Koreauto, uma das maiores con- ASIA MOTORS KIA
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HYUNDAI

DUPLA EXCELÊNCIA

MOTOR

Melhor do que uma, só mesmo duas:
MOTOR HAUS ATLÂNTICA e
MOTOR HAUS BOTAFOGO, dois ende-
reços para a sua maior comodidade, onde,
além da excelência em atendimento, você

Motor Haus Concessionária autorizada.
Show room,assistência técnica e peças.
R Pinheiro Guimarães,37- Botafogo Tel.: 286-8822.
Estacionamento próprio com manobreiro.
Plantão até 19h sábado até 17h.

encontra vários modelos à sua disposição.
Oferecemos ainda a mais completa assistên-
cia técnica com peças originais e a garantia
que só uma autorizada pode oferecer.

Show room - Av Atlântica. 1 856
Tel.: 255-4242.
Plantão atÇ 20h. sábado até 17h

ASIA MOTORS

Grandes metas

e velocidade

na expansão

DEPOIS 

de dois meses viajando de na-
vio da Coréia para o Brasil, os cinco
mil veículos da Asia Motors desem-

barcaram por aqui com grandes objeti-
vos. Logo de cara, foram nomeadas 24
concessionárias em todo o país e o plano
dos executivos da importadora é chegar à
45 lojas a médio prazo. A marca começou
a ser comercializada em território nacio-
nal no segundo semestre do ano passado
e até agora foram vendidas 1.700 unida-
des."Mas nossa meta é vender anualmente
entre quatro mil e cinco mil automóveis",
explica o diretor-técnico da importadora,
Hudson Armênio. A Asia tem parcerias
tecnológicas com várias marcas impor-
tantes do cenário mundial. Na faixa de
veículos leves, a ligação é com a japonesa
Daihatsu. Os médios têm intercâmbio
com a japonesa Mazda e com a Ford,
enquanto os pesados aproveitam a tecno-
logia da sueca Scania.

O objetivo da Asia não é competir no
segmento de carros passeio. O Tawnner,
um furgão para sete pessoas, custando
entre USS 10 mil e USS 13 mil, é o maior
sucesso da linha. Bastante econômico
(cerca de 15km/l na cidade), tem portas
em todos os lados para facilitar o trânsito
dos passageiros. A Van, o Truck e o
Topic são outros dos destaques da linha.

De acordo com Hudson, por seus pre-
ços baixos a Asia não chegou a ser afeta-
da com a chegada do realf "Vendemos

'300 carros", comemora.

Futuro

Zomoo o^etivod^Hyundai^ilende^^oda^^aixas^oExcell, com preços de até USS 15 mil, eagrande estrela de vendas da companhia

A S donos de carros Hyundai não preci-
I I sam ficar preocupados com garantia e
\7 assistência técnica, apesar da interven-
ção governamental no grupo econômico
Garavelo, o importador oficial da marca
para o Brasil. A possibilidade de contar
com um novo representante, tornando as
operações de entrega dos carros mais rápi-
das, está até animando alguns concessioná-
rios.

"Esperamos uma melhor performance
do novo importador, sem querer desmere-
cer o grupo Garavelo. Precisamos de um
abastecimento mais rápido de peças e de
carros. Alguns veículos levavam 15 dias
para chegar e tínhamos que pagar antes. O
grupo estava descapitalizado, as coisas só
vão melhorar agora", diz Toor Murakami,

diretor da Koreauto, uma dás maiores con-
cessionárias Hyundai.

De acordo com Murakami, são comer-
cializados mensalmente em sua loja cerca
de 30 carros. O maior sucessoí é o Excell,
cujos preços oscilam entre USS 14 mil e
USS 15 mil. "Vendemos carros despojados,
que sen/em uma determinada camada de
consumidores", explica.'

Esta camada pode continuar sonhando
em comprar seu Hyundai, sem preocupa-
ções. "As concessionárias vão continuar
funcionando normalmente e eu acredito
que até com maior velocidade e eficiência.
A Hyundai deve se responsabilizar por tudo
enquanto o novo importador não for no-
meado", conclui.

Cheia de

motivos para

comemorações

A 

Kia Motors tem motivos de sobra
para comemorar. Seu desempenho
no mercado nacional na primeira

metade de 1994 foi acima das expectati-
vas. "Tivemos um crescimento de 98%
em relação ao ano passado", festeja Dino
Arrigone, superintendente da empresa de
importação. Durante todo o ano de 93
foram vendidas 2.236 unidades de mode-
los Kia. Agora, só no primeiro semestre,
o número alcançou 1.932.

"Nós 
pretendemos fechar o ano com

vendas em torno de quatro mil", indica
Dino. Atualmente, a Kia conta com 36
concessionárias em todo o pais, mas os
planos são ampliar a quantidade para
100. Quando se instalou no país, a marca
coreana visava principalmente o mercado
de utilitários. "Mas a Besta nos surpreen-
deu. O carro é muito procurado para
famílias que gostam de viajar e precisam
de espaço e conforto".

Atuando no país desde 92, a Kia tem
boas referências. A japonesa Mazda pos-
sui 10% de suas ações na Coréia, enquan-
to a Ford conta com 8%.

Garantia — Para acabar de vez com
as especulações sobre a durabilidade dos
coreanos, os veículos da Kia Motors têm.
agora, maior garantia. Todos os modelos
vendidos a partir de Io de julho — sejam
as vans Besta, as picapes Ceres ou os
sedãs Sephia —, saem agora com garan-
tia de 50 mil quilômetros ou dois anos.
Antes, era de apenas 20.00Ókm.

n
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nao Éil
É indiscutível: Não só em
matéria de potência, mas
também em conforto,
beleza e desempenho,
esses americanos deixam
ps japoneses e europeus
para trás. Conheça de
perto essas potências:
Taurus é Éxplorer, os
campeões de vendas nos
EUA.
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Venha a om dos
distribuidores Ford

abaixo. Você terá toda a
força para comprar o seu

importado da Ford com
z Z assistência técnica
ftíçZautorlzada, entrega
imediata e garantia Ford

de 2 anos ou
50.000Km.

Sedan
R. Mariz e Barros, 824

Tijüea
264-4912/284-2154

Sedan Sul
Av. Princesa Isabel, 481
.Copacabana ..

Z 275-5548 Ã275-5Q92

ais incluídos no preço

Av.Gesàrio de Melo, 2232 Pr.do Galeão, 120 Av.Ceremário Dantas, 940 A\rzf|||ps Rollo, 951" I ""P0,"?,

Campo Grande IN Jacarepaguá Nova Iguaçu Santos Carvalho
413-35» 394-1536Z 462-^0101 /462-0964 425-2000 .- 796-1110 8R*Km708

Grande Rio

425-2000

SuiVale

D !

Càer Grande Rio Sul Vale Bracon Campos J!^" ^2
\Brig.Líma e Silva, 1552 AvzFeliciano Sodré, 246 Rod.Pres.Dutra, Km 303 R. Rocha Leão, 74/96 ^ '

Duque de Caxias Niterói Resende Campos \ "*- Z
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As montadoras nacionais reagiram violentamente
à entrada dos Lada no mercado

Lada, a pioneira dos importados
-a»- Divulgação

r\ UANDO o navio Pegasus Diamond
11 atracou no porto de Santos, no final
Y de outubro de 1990, mais do que os
*¦ primeiros 3.002 carros da Lada, trou-

xe a realidade do veículo importado para o
Brasil e o fantasma vermelho para as mon-
tadoras nacionais. O temor, é verdade, ti-
nha razão de ser. Com promessa de preços
variando entre USS 8 mil e USS 13 mil, os
russinhos chegavam com vontade de bri-
gar.

Logo de cara, foram credenciados 80
revendedores para comercializar os mode-
los Niva (utilitários), Laika (seda e station
wagon) e Samara (o mais sofisticado). A
perspectiva, vender 50 mil veículos por
ano, a partir de 1991, e fazer do Brasil o
maior mercado importador dos carros pro-
duzidos na ex-União Soviética.

Como reação, piadas e acusações eram
constantes. Da ironia sobre a tecnologia e
a qualidade às críticas quanto à prática de
dumping e as agressões ao meio-ambiente,
valia tudo para barrar o inimigo que vinha
do frio. Era o primeiro roundàa guerra fria

í contra os importados.
Por tudo isso, ou não, o total de vendas

da Lada em 91 ficou em 15.129 unidades.
Se estava muito distante dos 50 mil carros
esperados, representava cerca de 98% do
volume de importados no pais naquele
ano. A partir dai, porém, queda livre.

Em 92, as vendas pouco superaram as
4,5 mil unidades, apesar de ser mantida a
liderança entre as marcas filiadas à ABEI-
VA; no seguinte, ainda sem atingir os 5 mil
carros vendidos, uma ligeira melhora mas
a perda da primeira colocação do ranking
para a Toyota. Este ano, a Lada ocupa, até
agora, um modesto nono lugar na classifi-
cação geral (13° se forem computados os
importados pelas montadoras nacionais),
atingida, principalmente, pelos carros po-
pularesyW/os em casa.

Hoje, a Lada já utiliza e até exporta
peças produzidas por aqui, em especial os
chamados componentes de desgaste, como
pastilhas e lonas de freio, além dos ma-
nuais dos veículos — que já saem de fabri-
ca em português.

., ..,,..,J,..,J...V,;,.W,<.,,,.„„.^ '' ' *"-, *^*"-áw '

Õs planos da Lada eram formar
Divulgação

vendas não corresponderam
Divulgação¦prs^^^^ias
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AGENCIA DE MODELOS FRANCESES.
1

R$ 23.500,
J- ^jph««pÉai RN1.6 R$19JOO,

RS I6V RS33.O00, RENAULT
§

A vid.i oti movimonio

1 R21
SETt LUGARES

TWiNl
Rua Francisco Otaviano, 41 - A - Copacabana - Tol.: 521.4488. Rua Gal. Polidoro, 316 - Botafogo - Tel.:266.5162

HANSÂUTO
E assim que se fala Renaul! no Rio. •
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Audi S2 reúne
luxo com alta
tecnologia

,'¦' Sóbrio, o esportivo
alemão" oferece

excelente 'desempenho e
tração niisquairprodas

z .;¦ ANDREQOMIDE ' .:

A 

ameaça que a Audi faz aos
Mercedes è BMWs na peça
pub-Kitáriá onde avisa de

sua chegada ao mercado brasileiro
deve ser levada a sério. Depois de
uma bateria completa na pista de
testes, ò Aiidi S2, espottivò de luxo.
da linha, desponta wmo o veículo
de melhor desempenho entre os
testados jhiIo A5^ Ghegafácil aos
244 km/h ê acelera de 0 a 100
km/h em 6,61 s, uni tempo literal-
mente estonteante. *_&&" :»n(ly.ZíiívZZVZ><::ZíZ'. "~'Z'

i.f"j*.;jaj

O Audi ò

0 Estado de S. Paulo. 8/5/94.

Não somos nós que
estamos dizendo.

É o Estado de S. Paulo.
A matéria acima foi destaque no suplemento Autos e Acessórios

do Estadão. E esse não ê um destaque solitário: no JT de 2D/5. a

manchete da capa do Jornal do Carro é 
"Audi S2. o luso que voa

baixo", e complementa dizendo que 
"o esportivo alemão é o carro

mais rápido entre os já testados", arrematando a matéria com a

expressão 
"tecnologia nota 10". Como você vê, não são opiniões de

anúncios, è a opinião da imprensa especializada.

A mesma que a maioria das pessoas consuti

quando quer saber, com isenção, qual o melhor

carro que o dinheiro delas pode comprar. AUCil

i GüüO
JâÊF^^jÊm^^^^mWmW^^^ÊmmK^!^,

JÊ mm Â^mmmmmWSL '__m___U_Z ¦-
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SENNAlMPaRT
, aúdi pau 3 Bi:
(,72-lO-í-i

rn-lCrSSIOriÁRIOS AUDI' • Caraiga - São Paulo 1011) 851-3655.844-6944 • Davo« - São Paj'o 1011) 521-2255 • Guarujá Veículos - Guarujá
ni-ni" 87 1311 • Abolição - Rio de Jaor.ro 1021) 286-9822 • Carbel - Belo Hori.onte |031) 221-5322 • Saci - Recife 1081) 421-5700 • Brasal -

Brasília 1061) ^33-6655 • Corujão - Curitiba 104 11 342-4455 • Santa Emitia - Ribeirão Preto 1016) 625-8484 «Saga - Go.ão.a 1062) 254-1122.
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UTILITÁRIOS

Uma disputa bem fora de série
A 

disputa entre os chamados utilitários
de última geração é uma das mais
acirradas no setor de importados. A

vinda de modelos como o Jeep Cherokee,
fabricado pela americana Chrysler, ou o
Land Rover Defender, contribui não só
para enriquecer o rol dos fora-de-estrada
como também para reacender a velha polê-
mica sobre o conceito de jipe.

A dado momento, todos os utilitários
com tração integral (4 x 4) e perfil robusto
passaram a ser considerados jipes. Este
ano, a Receita Federal decidiu acabar com
o samba-do-crioulo-doido e estabeleceu cri-
térios (ângulos e alturas, basicamente) pa-
ra distinguir utilitário de jipe.

Embora a medida tenha implicado ta-
xas de importação diferentes para aquelas
duas categorias (utilitário e jipe, simplifica-
damente), na prática ela chamou ainda
mais a atenção para veículos que já vinham
enchendo os olhos dos brasileiros. Tais
como o Mitsubishi Pajero, um dos primei-
ros utilitários de última geração a chegar
no Brasil (1992); ou o Nissan Pathfinder,
um dos conhecidos no mundo.

A briga é boa nesse segmento. A inglesa
Land Rover, representada por Defender,"í)iscovery 

e o top Range, exibe a credencial
de uma das montadoras mais especializa-
das em off-road do mundo. Sua tecnologia,
que rendeu ao Defender o mérito de parti-
cipar do Rali Paris-Dakar como carro ofi-
ciai, se baseia na carroceria leve e resistente
de alumínio e na suspensão que permite
desempenho em terreno difícil.

Já o Jeep Grand Cherokee, que sucede o
Cherokee antigo, se mostra um utilitário
também muito eficiente, mas com uma
eletrônica embarcada de seda de luxo. Nos
Estados Unidos, onde é fabricado, ele pode
ser considerado apenas mais um rostinho
bonito. Mas aqui, esse utilitário da Chrys-
ler tem se tornado a menina-dos-olhos de
jovens empresários.

Popularidade é o que não falta também
ao Pajero. Dono de um estilo moderno e de
uma eletrônica embarcada satisfatória
(tem, por exemplo, bússola e ar-condicio-
nado com dois tipos de combinação), o
utilitário da Mitsubish vem abiscoitando
uma fatia caprichada do mercado.

Seus concorrentes diretos não ficam
atrás. Nissan Pathfinder, Toyota Hilux e
Ford Explorer estão se saindo bem. O
primeiro traz o currículo de um dos utilitá-
rios mais consumidos; o segundo se calca
na conhecida tecologia Toyota; e o terceiro
vem embalado pelo êxito comercial obtido
nos últimos anos no mercado americano.

Para agitar ainda mais esse mercado,
chegou ao Brasil, em maio, o americano
Dodge Ram 1500. Embora esteja mais pa-
ra picape do que para jipe, ele veio para
disputar o filão dos utilitários. E já aporta
cheio de banca. Afinal, ele detém nada
mais nada menos do que o título de Trúck
ofthe Year (Caminhonete do ano), conferi-
do por um júri de jornalistas especializa-
dos. Fabricado pela divisão Dodge da
Chrysler, o Ram tem motor V8 de 5,2
litros.

"^^_S_B B^^^^^T^______ 
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Ó Êxplorere o destaque da linha deulMtànosdaF^ o mercado americano

A nova cor
das ruas

No 

vácuo da medição de forças entre os
peso-pesados, os jipinhos importados
dão o ar da graça com linhas moder-

nas, pinturas coloridas e preços obviamen-
te bem mais acessíveis (estão entre USS 17
mil e USS 22 mil, em geral) do que os
utilitários de grande porte.

As estrelas dessa categoria são os Suzu-
ki Sidekick e Vitara. Ambos consumidos,
principalmente, por jovens entre 18 e 30
anos. Embora não sejam propriamente ro-
bustos, eles apresentam grande versalitida-
de — inclusive no trânsito urbano —, bai-
xo nível de ruído para veículos de sua
categoria, nível de conforto razoável e uma
estabilidade satisfatória.

O Sidekick é menor e menos sofisticado.
O espaço interno reduzido é compensado
pela excelente mobilidade e pelo design
moderninho. Já o Vitara apresenta perfil
mais arrojado e maior espaço interior. O
motor não chega a comprometer, embora
a alta performance esteja longe de ser o
ponto forte do utilitário.

Em termos de desempenho fora-de-es-
trada, os jipinhos japoneses perdem para a
sóbrio Niva. De fabricação russa, ele é um
dos importados mais vendidos no país.
Apesar de seu porte pequeno, o Niva pos-
sui uma boa performance em lama e areia.
Em compensação, o 4 x4 russo peca em
conforto interno e sofisticação.

Tanto o Niva quanto os jipes da Suzuki
concorrem diretamente com o JPX Mon-
tez, um brasileiro com cara de importado,
e o Daihatsu Feroza. O JPX é quase uma
cópia do francês Auverland (até o motor,
Peugeot diesel quatro cilindros, é francês).

Já o Feroza tem estilo semelhante ao
Sidekick e Vitara. Com desenho avançado,
ele exibe um notável nível de ruído e uma
das motorizações mais evoluídas da cate-
goria(1.6,16 válvulas).

O Pajero, da Mitsubishi, está no topodosegmento dos fora-de-estrada
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^nr\ A marca inglesa vai investir USS 3 milhões para iniciar importações e as
maiores atrações serão XJ6 e XJ12, com preços a partir de USS 112 mil

Jaguar dará seu bote em outubro
São 

duas lojas, em valorizadas áreas do
Rio de Janeiro (na Rua Humaitá, em
Botafogo) e São Paulo (Avenida Re-

bouças, nos Jardins). Assim a Jaguar está
preparando seu bote para entrar no mer-
cado brasileiro de importados, a partir da
primeira semana de outubro.

A fábrica inglesa investirá USS 3
milhões para iniciar suas operações com a
importação dos modelos XJ6 e XJ12,
cuja faixa de preços indica o tipo de
consumidor a ser atingido: O XJ6, quatro
portas com velocidade máxima de
238km/h, custará USS 112 mil, enquanto
o XJ12, também quatro portas mas com
velocidade final de 360km/h, tem preço
um pouco mais salgado: ÜSS 166 mil.

Outros modelos, como o cupê XJS,
serão trazidos normalmente, mas o supe-
resportivo XJ220, de USS 500 mil, só será
vendido por encomenda. Mas os impor-
tadores garantem que o atendimento será
o mais rápido possível.

De acordo com os responsáveis pela
importação da Jaguar Cars Importação e
Comércio, depois que a marca (adquirida
pela Ford européia há dois anos) estiver
consolidada no Brasil a intenção é am-
pliar a rede de concessionárias no país."Não temos pressa de espalhar reven-
dedores pelo país", explica Jorge Toquet-
ti, um dos sócios da empresa. "O consu-
midor Jaguar é um cliente especial. Va-
mos prestar uma assistência técnica per-
sonahzada", esclarece Toquetti.

Além das concessionárias, a Jaguar
está preparando um estande para o Salão
do Automóvel, mês de outubro, em São
Paulo, e um show-room no Barrashop-
ping, para exibir seus produtos.
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CarBy Online
Aqui, o seu DREAM

CAR importado <^gg|
ISREALITY. sssss

Carros Importados, Toda Linha de
Nacionais Okm e Semi-novos.

ON LiNE
VEÍCULOS
HONESTOS

Av. Olegário Maciel, 108 - Barra VlSmÂ \ Á\

MECÂNICA WOERDENBAG

Classificados Disque (021) 589-9922 JB

PINTURA E LANTERNAGEM EM
AUTOMÓVEIS IMPORTADOS E NACIONAIS,

COM A QUALIDADE DE 67 ANOS.
RUA DO BONFIM, 314 - SÃO CRISTÓVÃO

¦c 580-7178 - fax: 580-3637
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GARANTIAS

Nem só de luxo vive o importado

¦RT li hora de comprar um impor-
11 taçfo. muita gente só pensa em

1 * conforto, potência e luxo. No en-
tanto, é importante ficar atento aos
prazos e condições da garantia. Mui-
tas marcas já detectaram a mudança
no perfil do consumidor brasileiro, ho-
je mais prevenido e crítico. Assim, pe-
riodos de garantia foram ampliados e
muitas vantagens incluídas no contra-
to de compra: de cartões de crédito a
serviços mecânicos 24 horas.

É preciso lembrar que nem tudo
está incluído na garantia. Variando de
12 a 36 meses, no prazo de proteção
não estão incluídas trocas de óleo, lu-
brificantes, filtros, velas etc.

Revisão — Uma das marcas que
está mudando este panorama é a Vol-
vo. No primeiro ano de garantia, ofe-
rece segurança total. Isto é, cobre to-
dos os gastos do consumidor — até
com trocas de óleo. Um detalhe: numa
revisão de 10 mil quilômetros de car-
ros populares, trocas de óleo, filtros e
velas chegam a RS 40,Q0.

De qualquer formal convém prestar
muita atenção às peças consideradas
pelas importadoras como de desgaste
natural. Como em geral estas partes do
carro não são cobertas pela garantia, o
consumidor precisa estar preparado
para saber quais serão seus gastos
reais. Afinal; nos manuais em geral
estão citados desde tapetes e forrações
até bicos injetores.

Corrosão — Para quem mora
perto do mar. muitas marcas oferecem
longos períodos de garantia contra
corrosão. A Land Rover, com suas
peças em alumínio, oferece uma exten-
sa garantia contra a ferrugem A Pors-
che também dá 10 anos de garantia
contra o fantasma da corrosão.

Serviços extras — Por não te-
rem uma rede de concessionárias com-
parável à de carros nacionais, as mar-
cas de importados precisam fazer a
alegria e tranqüilidade dos clientes de
outro forma. Assim, grande parte des-
tes estrangeiros oferecem socorro me-
cânico 24 horas, diárias de hotel ou
passagens aéreas ou terrestres — em
caso do defeito ter ocorrido em via-
gens — ou carro reserva.

Existem duas empresas de adminis-
tração que prestam assistência às mar-
cas. A Gesa atende à Citroen e à Dae-
vvoo. enquanto a Prestar trabalha com
as outras marcas. A francesa Citroen,
aliás, foi pioneira em prestar também
o serviço médico aéreo, em casos de
emergência.

O sucesso do serviço total oferecido
pelos importados foi tão grande que as
montadoras brasileiras seguiram o
exemplo. Ford, General Motors e a
Fiat também têm assistência total com
vários serviços extras 24 horas, como
remoção de acidentados etc.

OS PRAZOS DE GARANTIA

CARRO PERfODO
Asia Motors 40 mil km ou dois anos
Alfa Romeo sem limite de quilometragem ou urn ano

BMW urn ano e seis meses
Citroen sem limite de quilometragem ou um ano dois

anos para suspensao ou para caixa de cambio
automatica e cinco anos contra corrosao interna

Ferrari sem limite de quilometragem ou tres anos

Ford Dois anos ou 50 mil km
(Explorer e Taurus)
Honda Sem limite de quilometragem ou um ano para Prelu

de e Legend; dois anos ou 50 mil km para Accord e
Civic

Hyundai 50 mil km ou dois anos
Kia 20 mil km ou um ano
Lac|a 20 mil km ou um ano para Laika e Samara (sem limite

para cambio, diferencial e motor); um ano ou 20 mil
km para o Niva (motor tem 40 mil km ou um ano)

CARRO PERIODO
Land Rover Um ano, sem limite de quilometragem
Mazda 50 mil km ou dois anos
Mercedes sem limite de quilometragem ou um ano
Mitsubishi 50 mil km ou dois anos
Nissan 50 mil km ou dois anos
Peugeot sem limite de quilometragem ou um ano
Porsche 20 mil km ou dois anos
Renault sem limite de quilometragem ou um ano
Rolls Royce sem limite de quilometragem ou tres anos
Subaru 50 mil km ou dois anos
Suzuki 50 mil km ou dois anos
Toyota 50 mil km ou dois anos
General Motors sem limite de quilometragem ou um ano
(Calibra) com taxa extra, passa para dois anos ou 50 mil km
Volvo 50 mil km ou dois anos
Volkswagen sem limite de quilometragem ou um ano
(Golf)
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TECNOLOGIA

0 sonho da eletrônica embarcada
* contribuição dos importados no
\ setor automobilístico brasileiro

XI. está além da efervescência de
marcas, modelos e siglas. Parte do so-
nho a que nos leva os modelos mais
sofisticados se deve à eletrônica em-
barcada de última geração, ou melhor,
ao leque de instrumentos que a com-
põe. Como computador de bordo ou
piloto automático, coisas de filme, di-
riam os mais entusiasmados.

As novidades eletrônicas trazidas
pelos importados de luxo já não são
tão novidades assim. Há quatro anos,
ar condicionado digital, como o da
série 5 do BMW, era um mito. Hoje, já
faz parte do vocabulário de uma par-
cela cada vez maior de motoristas bra-
sileiros.

O computador de bordo do Chero-
kee ou do Citroen, que informa cerca
de dez funções (autonomia, consumo e
velocidade média, entre outras), é mais
um exemplo da injeção de eletrônicos
aplicada pelos importados. E o câm-
bio automático passou a possibilitar
mais de um tipo de troca de marchas,
de acordo com o regime do motor. Se
o motorista desejar um desempenho
esportivo, ele se encarrega de esticar as
marchas. Se quiser uma performance
econômica, o câmbio troca normal-
mente as marchas.

O Porsche 911 exibe um aerofólio
móvel, que se ajusta automaticamente
à velocidade desenvolvida. A série E
da Mercedes não economiza nos deta-
lhes: a abertura das portas é feita por
controle remoto e uma veneziana co-
bre o vidro traseiro com o simples
toque de um botão.

Acabaram-se, enfim, os dias de so-
lidão da buzina. A cada dia aparece
mais uma tecla para lhe fazer compa-
nhia. Como no volante de modelos da
Citroen ou da BMW, que vem com
comandos de som.

Por falar em comandos, é maciça a
presença de ajustes eletrônicos de vi-
dros, espelhos e bancos nas versões
top. Em alguns carros, eles ficam agra-
pados na porta do motorista e pos-
suem três ou mais memórias.

Os importados também foram os
primeiros a lançar o CD player como
equipamento de série. A seleção de
discos e faixas, no caso dos modelos
mais sofisticados, é feita por meio de
controle remoto.

A tecnologia de áudio não pára por
aí. Na série 7 da BMW, um dispositivo
ligado ao motor aumenta proporcio-
nalmente o som do rádio quando
aquele passa a ser mais exigido e, na-
turalmente, aumenta o barulho.

Sobretudo nos tops de última gera-
ção, eletrônica embarcada é sinônimo
de conforto e segurança. Nada como a
comodidade, por exemplo, de um ar
condicionado com dois termostatos,
um para o motorista outro para o
carona: cada um escolhe a temperatu-
ra que lhe convém.

Em termos de segurança, uma das
vedetes é a suspensão eletrônica, que
se adapta, automaticamente, ao piso.
Não menos importantes são os cintos
de segurança que deslizam pelo trilho
da porta e se ajustam ao corpo do
motorista e do carona, assim que as
portas são fechadas.
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O ajuste da altura eda posição do banco é eletrônico

f Ari CONDIÇÕES ADVERSAS, FAÇA
COMO OS INVESTIDORES INGLESES.
APLIQUE TUDO EM COMMODITY.
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LAND RIO
siu RiviNDiDO» exclusivo

LAND UOVIU VO B/O.

AV. DAS AMÉRICAS, KM2- BARRA
Pofòtíàialf Sàb. _•»">*»
Tel.:494-24_22
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SUCESSO GARANTIDO.
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PERFEITAMENTE

REFINADO

SUCESSO

IMPORTADOS

GARANTA LOGO O SEU.
CONSULTE-NOS ANTES DE COMPRAR,.
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A MAIOR E MAIS MODERNA CONCESSIONÁRIA
FIAT E ALFA ROMEO DO RIO DE JANEIRO.

RUA GENERAL POLIDORO, 81 - BOTAFOGO.
PABX: DDR &4&-85H5 FAX: 295-8143• TELEX:(21)36776 DELSBR
VEÍCULOS NOVOS: 546 8500. VEÍCULOS USADOS: 546-8555. ALÔ PEÇAS: 542 6742

DELSUL SPECIALE:
AV. RIO BRANCO, 257 - CENTRO. TELS.: 262-8089 / 262-3132.
PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA DE 8 ÀS 18 HS.

SEGUNDA A SEXTA BE 8 AS 20 HS. SÁBADO DE 8 AS 19 HS. DOMINGOS E FERIADOS DE 8 ÃS 16 HS.
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Montadora depende da economia
M. Arquivo

Exportar 

é o que importa. Há alguns
anos este slogan norteou a econo-
mia brasileira. Para as importado-

ras (no Brasil) de veículos, porém, o
atual estágio do mercado pode ser, ape-
nas, um rito de passagem para o estabe-
lecimento de uma nova montadora no
país. Se a instabilidade da economia e
os sucessivos planos econômicos assus-
tam, o nível de exigência, o desejo do
consumidor e a força do mercado brasi-
leiro fazem com que algumas fábricas
que hoje apenas trazem seus carros para
cá comecem a pensar na possibilidade
de produzi-los por aqui em um futuro
nem tão distante assim.

Alguns de forma explícita, outros ve-
ladamente, os responsáveis pelas diver-
sas importadoras que estão trabalhando
no país desde a abertura dos portos de
1990, quando o ex-presidente Fernando
Collor considerou os carros nacionais
carroças e decidiu trazer para cá os
tècnologicamente correios estrangeiros,
admitem a intenção de fixar-se no Bra-
sil. Há quem negue explicitamente esse
desejo, pelo menos de imediato, como a
Subaru — "No momento não temos
essa idéia. Não compensa montar no
país para vender cerca de 500 automó-
veis por mês", explica Paulo Braga, ge-
rente de marketing da empresa japonesa
no Brasil.

Salvador Porres, diretor superinten-
dente da Volvo Car do Brasil, vincula o
desejo da importadora sueca diretamen-
te à evolução e estabilidade da econo-
mia nacional. "O 

que poderia motivar a
criação de uma linha de montagem seria
uma legislação econômica diferenciada.
Com uma alíquota de 35% de impostos,
fica extremamente difícil fechar a equa-
ção para fabricar aqui os veículos", ex-
plica.

Divulgação
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D Fabricados nas fábricas da Bélgica,
Inglaterra, Itália, Alemanha, Suécia e
Austrália, os produtos da Special Col-
lection da Castrol são verdadeiros alia-
dos dos proprietários de importados. O
Castrol Fórmula RS Racing Syntec,
alemão, 100% sintético, é indicado para
os esportivos da Jaguar, BMW, Mercê-
des. Volvo e Porsche. As motos também
não foram esquecidas, com óleos para
garfos especiais — o Castrol Fork Oil
Light 10w/20 e o Extra Light 5\v.
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A Mitsubishi monta cercadeWpicapes L-200pormêsna Zona Franca de Manaus e quer ampliar a produção

Mitsubishi está presente em Manaus
A Mitsubishi já partiu da idéia para a

ação no rumo de montar aqui seus produ-
tos. Assim, a empresa japonesa já possui
uma fábrica na Zona Franca de Manaus
que monta cerca de 100 picapes L-200
mensalmente — e quer crescer sua planta."Nosso objetivo é chegar a 180 carros
montados por mês lá. Existe o interesse de
fixar a empresa no Brasil, mas tudo depen-

de da economia", explica Emílio Julianelli,
vice-presidente para assuntos institucionais
da Mitsubishi no Brasil.

Carlos Weiss, gerente da área de impor-
tação da Honda, admite que ter uma mon-
tadora no Brasil é "um sonho". "Depende-

mos de uma série de fatores econômicos e
políticos. Hoje, somos líderes de vendas
entre os importadores", comemora.

A opinião é compartilhada por Thierry
Peugeot, diretor-presidente da empresa
francesa no país. 

"Se tivermos condições
políticas e econômicas satisfatórias, é claro
que podemos pensar na possibilidade", ex-
plica o dirigente de uma empresa que não v

nega desejar ocupar o primeiro posto entre
os importados.

Agora que nós temos uma moeda forte,
você pode transformar seu sonho em REALidade.

Multimarcas
de Importados;

OKMs e Usados.lnyestcar
é o melhor investimento

do mercado de automóveis.
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SLJPER GARANTIA [NVESTCAR
OFICINA PRÓPRIA .

Aví Armando I.ombardi,940.Barra Tel: 494 2001
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Espaço interno
planejado
objetivando o
conforto total.

A Technik tem BMW da Série 5,
para pessoas da Série A.

BMW S40i

Dispositivos de
comando do

cockprt em
disposição 3emi-
circular em torno

do condutor.

Quando o assunto é conforto e
qualidade, não existem limites.
A BMW Série 5 sabe disso.
Ela tem um
acabamento
exemplar e
funcionalidade
em cada detalhe.
Tem um excelente
espaço interno, um sistema
inteligente de tração integral, check-

,3 control e
computador
de bordo
multifuncional
no painel.
Sem falar no
banco de

couro legítimo e computador de bordo
(opcionais). Quando o assunto é
segurança, continua não existindo
limites para a BMW Série 5. Ela tem

^^^^r-^***-.^-^^3t_!v _wv\^2__^^* x^_£Ãjd-_-_-----F *" ¦*" ~'*v^ '-vPt&^s^z^ __s^_____fwím^Kk'

freios ABS, air-bag (opcional para
passageiros), chassis de alta perfor-
mance e regulador de nível
de distância do solo. Tudo
isso de acordo com a
concepção global de
segurança da BMW:
F.I.R.S.T. (Fully Integrated Road Safety
Technology). Já quando se fala em
performance, os modelos
525i (6 cilindros em linha),
530i e 540i (V8) passam
dos limites com a maior
facilidade, podendo atingir
uma velocidade de até
240 km/h. Agora é a vez do design.
Poderíamos escrever horas sobre os
detalhes estéticos da BMW Série 5.
Mas esta página tem limites. Vá à
Technik. Lá tem vários modelos da
BMW Série 5, Seda ou Touring,
esperando elegantemente por você.
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Potente motor com
eletrônica digitalizada e
sistema de comando de
válvulas variável.

Muito maia
segurança
com o controle
automático de
estabilidade
+ tração
(ASC+T)

Technik Concessionária Autorizada BMW
Av. Ministro Ivan Lins, 460 - Barra
Tel.: 493 3434 - Fax: 493 5895
Aberta aos sábados até às 16:00h.

O
PRAZER EM DIRIGIR



¦CESESÜECI ipi^HH fecoiucnoHIII
Johnny Mathis

Movies
Emotions I

Tony Bennett The Singers I

1 .xuteSuíL- Ilu rnsasànar l mma •jeaçwBsr I
Movies

Emotions II
Big Bands
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Aretha Franklin Billie Moliday Sarah Vaughan Frank Sinatra

PH PSI IP3 IPH« KM IH fcü
The Singers II

6,80
Cada

Ifl
Leila Pinheiro

.#.*,

Milton
Nascimento

Marina

«S

Caetano Veloso Chico Buarque

Banda Cheiro

Dorival Caymmi

Jorge Ben Jor
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f „% 10,80
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Música e
Lágrimas

Gabriela

Ruas de Fogo

Golpe de Mestre Love Story

Ghost

^H II l£x!J^Ü

Secretária
de Futuro

Sociedade dos
Poetas Mortos

/\ vista

11,80
(mia
CINE

COLLECTION

¦ E
Roberto Carlos

Alternar Dutra

SUMÍlllltUt

Cássia Eller

Sampa Crew

Hit Parade

Fábio Júnior

Maria Bethânia Leila Pinheiro

Ti

Roberto Carlos Roberto Carlos
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Maurício
Mattar

Gal Costa

Netinho Daniela
Mercury

Só Pra
Contrariar

Raça Negra

Roupa Nova Canto
Gregoriano

E
Roberto Carlos

Chico Buarque

Gal Costa

Dhema
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A Viagem

Internacional

A vista

13,80
cada

Fita cassete Fita cassete Fita cassete Fita cassete Fita cassete
EFXóOSony UX 60 Sony Ferro 60 Basf Cromo 60 Basf Cromo 90 Basf

1,70 3,00 1,70 2,40 2,60

*Os preços à vista deste encarte são válidos
para pagamento em dinheiro, cheque ou cartão.

A forma de pagamento 1 +2 é igual a 1 entrada em
dinheiro ou cheque + 2 prestações no Cartão Mesbla.

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES SOBRE OUTRAS
MODALIDADES DE CRÉDITO.

Os itens de produção não fazem parte
dos produtos anunciados.

Caetano Veloso
LANÇAMENTO

13,80
Marisa Monte
LANÇAMENTO

15,80

iMESBLl

3 VEZES : : : :

SEM JUROS:

1 ENTRADA

+2 PRESTAÇÕES.*

^1 ^^B ^5^K£E5=~

Caixa pára CD
Pacote cimi j.
2,00
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Torre de faro
40 CD's

12,50
Porta-CD's

New Disphi)
20CD's
2,50
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Porta-CD's
Presley

12 CD's
4,50

mm o vi
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Haddaway
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Mariah Carey

Guarda-Costas

3 Tenores

Royal
Philarmonic
Orchestra

Ace of Base Eros Ramazoti
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Pink Floyd

Júlio Iglesias

Freddie
Mercury

Royal
Philarmonic
Orchestra

Carpenters

Porta-CD's
emborrachctclo

12 CD's
15,50

Sade

Kenny G

Canto
Gregoriano

toSsràiTftttsira §1 FlfeíBüii irtJü')]iumeb
Royal

Philarmonic
Orchestra

À vista

14,80
cada

m
Promoção válida até 13.08.94, limitada ao estoque da loja.
Após esta data, as mercadorias voltam aos seus preços normais.
Não vendemos por atacado. Quantidade limitada por cliente.
Este encarte é parte integrante dos seguintes jornais: Estado de Minas, Jornal do Brasil,
O Globo, Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC, Correio Popular,
Folha de São Paulo (Regional Nordeste), Valo Paraibano, A Tribuna,
Jornal de Piracicaba, Correio do Povo, Zero Hora, Folha de Londrina,
Diário Popular e Gazeta do Povo. Edição de 11.08.94.

A LOJA DO BRASIL
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Barlend curvo
em alumínio
C1CL0V1Â

H alteres
em pldstic

G rande
MODULO

Bicicleta Aliiminiim S/mrt
Aro 26, quadro e aro de

alumínio, câmbio
Sbimano Altas C50.

CALO!
312,00

Polibarra
cromada

Porta-patins
ALTERNATIVA

11,00
Suporte para exercícios

MODULO

Patins 3 presilhas
MONO RIJNX Eli

IMPORTADO
96,00

Patins I presilha
MONOliUNNEli

IMPORTADO
84,00

Bicicleta
Crniser Croma Super
Aro 26. de alumínio.

CALO!
jpelheira
da seleção

KENDALL' "¦¦¦ • - V da Copa
ADIDAS
30,00

Garrafa para bicicleta
CICLOVIACaneleira

KENDALL

I

D

I


